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VAN HET BESTUUR 
 
 Henk Haisma 
 Voorzitter 
 
We zijn halverwege het seizoen 2008/2009. 
Tijd om de balans op te maken. Hoe staat de 
Schaakclub Groningen ervoor, waar moeten 
we trots op zijn en waar moeten we ons zor-
gen over maken. 
 
Alhoewel ledenaantallen van schaakvereni-
gingen landelijk gezien een neerwaartse ten-
dens vertonen is het ledenaantal van onze 
club de laatste twee jaar gestegen. Het zal 
moeilijk zijn om dit, tegen de trend in, ook dit 
jaar weer te verwezenlijken maar er zijn ook 
dit jaar gelukkig weer nieuwe gezichten bij 
gekomen. Het grootste probleem lijkt te zijn 
om mensen enthousiast te houden. 
 
De deelname van de leden aan de interne 
competitie, een van de kernpunten van een 
gezonde vereniging, zou beter kunnen. Hoe 
dat we dat kunnen bereiken is continue een 
discussie waard. 
De traditionele simultaan op de eerste dinsdag 
van januari ’09  was gezellig. Tegelijkertijd 
werden er twee wedstrijden voor de NOSBO-
beker gespeeld, één van de redenen waarom 
het aantal deelnemers aan deze simultaan 
misschien tegenviel.  
Inmiddels is er ook een training geweest voor 
Groningen 3- en 4-spelers door Sokolov. Het 
is de bedoeling in ieder geval dit seizoen nog 
een vervolgtraining te organiseren. 
Zowel de training als simultaan zijn eerste 
stappen op weg naar een betere relatie tussen 
eerste-teamspelers en de Schaakclub Gronin-
gen.   
 
Sportief gezien is het gevaarlijk om halver-
wege al conclusies te trekken. Voordat je het 
weet gaat het bergafwaarts. Toch lijken Gro-
ningen 1, 3 en 4 goed op pad om aan de hoge  

 
 
 
 

 
verwachtingen te voldoen. Met name de 
NOSBO promotieklassespelers lijken dit jaar 
fanatieker dan ooit om het doel, promotie 
naar de KNSB competitie, te verwezenlijken. 
Groningen 2 heeft problemen maar lijkt zich 
te herstellen van de schok die Joop Houtman 
heeft veroorzaakt door zich terug te trekken 
als teamleider en speler. Er is een schema 
gemaakt wie in de resterende wedstrijden op 
zal treden als teamleider en de spelers van 
Groningen 2 hebben zich allen achter het 
teambelang gesteld.  
 
Joop heeft op verzoek van de voorzitter een 
notitie geschreven over de situatie van de 
Schaakclub Groningen, zoals hij die ziet en 
welke veranderingen hij graag zou willen. In 
het stuk bespreekt hij 3 gebieden: sponsoring, 
KNSB teams en de interne competitie. Het 
ligt in de bedoeling van het bestuur om nog 
voor het volgend seizoen een ALV te organi-
seren waarin de samenstelling van KNSB 
teams en deze zaken aan de orde komen. Met 
de uitnodiging voor die ALV ontvangt u dan 
ook de notitie van Joop en een reactie daarop 
van Bart Beijer. Ondertussen kunt u uw me-
ning over deze zaken al geven per email aan 
de secretaris en/of voorzitter van de club. 
 
Bestuurlijk gezien zijn er (kleine) problemen. 
De vacature van externe competitie leider is 
nog steeds vacant en we moeten op korte ter-
mijn ook een nieuwe penningmeester zoeken 
omdat Floris binnenkort afstudeert en het 
vrijwel zeker is dat hij niet in Groningen 
blijft. 



En Passant 46.4  januari 2009 
 

 

 4

INTERNE COMPETITIE 
2008 – 2009 20-1-2009 
Stand periode 2  na 5e ronde   
 
GROEP A  Rating Score Pnt 
  1. Huub Roeterink         1800    2.0 – 2 22 
  2. Edwin Zuiderweg    1913    2.0 – 3 21 
  3. Reno Emerencia     1869    1.5 – 2 21 
  4. Henk van Putten     2061    1.0 – 1 21 
  5. Casper Rupert        1948    1.0 – 1 21 
  6. Jan Hiemstra          1988    0.5 – 1 20 
  7. Johan Zwanepol     1838    1.5 – 4 19 
  8. Hiddo Zuiderweg   1841    0.0 – 1 19 
  9. Marcel Pouw          1843    0.5 – 3 18 
10. Henk Pompstra     1781    0.5 – 3 18 
 
 
GROEP B Rating Score Pnt 
  1. Tim Loos               1740    3.5 – 4 23 
  2. Eisse Bakker           1643    2.5 – 4 21 
  3. Bart Beijer            1657    2.0 – 3 21 
  4. Hilbert Grashuis       1750    1.5 – 2 21 
  5. Peter Bodewes          1857    1.0 – 1 21 
  6. Durk Elzinga           1402    1.0 – 1 21 
  7. Henk Haisma            1683    2.0 – 4 20 
  8. Gert Jan Tjoelker      1650    2.0 – 4 20 
  9. Henk Clermonts         1646    1.0 – 3 19 
10. Peter Weide            1876    0.0 – 1 19 
11. J-W Tamminga    1517 0.0 – 1 19 
12. Joop Kremer            1650    0.0 – 4 16 
 
 
GROEP C Rating Score Pnt 
  1. Ton Bontsema          1593    5.0 – 5 25 
  2. Paul Zilverberg        1585    2.0 – 3 21 
  3. Jaap Koekoek           1600    1.0 – 1 21 
  4. Uuldrick Groeneveld  1450    1.0 – 2 20 
  5. Michiel Meeuwsen     1288    2.0 – 5 19 
  6. Wim Krijnen            1607    1.5 – 4 19 
  7. Tony Westermann      1584    1.0 – 3 19 
  8. Jasper Vos             1273    0.0 – 1 19 
  9. Oswaldo Sield          1556    0.5 – 3 18 
10. Judith Valkenburg      1038    0.0 – 2 18 
 

 

 
Uitslagen per ronde  
Ronde 5  20/1/09 
Edwin Zuiderweg   - Jan Hiemstra      rem 
Henk Pompstra       - Johan Zwanepol       0-1 
Tim Loos              - Bart Beijer            1-0 
Henk Haisma          - Eisse Bakker           0-1 
Hilbert Grashuis     - Henk Clermonts      1-0 
Peter Bodewes        - Joop Kremer            1-0 
Gert Jan Tjoelker    - Wim Krijnen            1-0 
Michiel Meeuwsen - Ton Bontsema          0-1 
Judith Valkenburg  - Tony Westermann     0-1 
 
Ronde 4  13/1/09 
Marcel Pouw           - Huub Roeterink        0-1 
Eisse Bakker          - Hilbert Grashuis       rem 
Gert Jan Tjoelker    - Henk Haisma            0-1 
Joop Kremer           - Durk Elzinga           0-1 
Henk Clermonts      - Michiel Meeuwsen  1-0 
Ton Bontsema         - Uuldrick Groeneveld 1-0 
Paul Zilverberg       - Wim Krijnen            rem 
Oswaldo Sield         - Jaap Koekoek           0-1 
 
Ronde 3  9/12/08 
Henk van Putten    - Johan Zwanepol        1-0 
Henk Pompstra       - Tim Loos               rem 
Bart Beijer           - Gert Jan Tjoelker      1-0 
Jan-W Tamminga   - Eisse Bakker           0-1 
Wim Krijnen           - Ton Bontsema           0-1 
Michiel Meeuwsen - Oswaldo Sield          1-0 
Tony Westermann  - Paul Zilverberg       0-1 
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EXTERNE COMPETITIE (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 
 

KNSB Meesterklasse 
4e ronde – 13 december 

Hotels.nl - BSG 8 - 2 
Schrijvers Rotterdam - HMC Calder 6 - 4 
Homburg Apeldoorn - Utrecht 4½ - 5 ½ 
LSG - ESGOO 5 - 5 
HSG - Voerendaal 7½ - 2 ½ 
 
Stand na 4e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   HSG 8 27½ x . . . 6½ . 5½ . 7½ 8  
2.   Hotels.nl 6 27 . x . 6 . 8½ . 4½ . 8 
3.   Schrijvers Rotterdam 6 22 . . x 6 . 4½ . 5½ 6 . 
4.   HMC Calder 4 22 . 4 4 x . 5½ . . . 8½ 
5.   Homburg Apeldoorn 4 21 3½ . . . x.  4½.  7½ 5½ . 
6.   Utrecht 4 17 . 1½ 5½ 4½ 5½ x . . . . 
7.   LSG 3 21 4½ . . . . . x 5 3½ 8 
8.   ESGOO 3 17½ . 5½ 4½ . 2½ . 5 x . . 
9.   Voerendaal 2 17½ 2½ . 4 . 4½ . 6½ . x .  
10. BSG 2 7½ 2 2 . 1½ . . 2 . . x 
   
 

KNSB Klasse 2A 
4e ronde – 13 december 

Groningen 2 - Purmerend 3 - 5 
Dr. Max Euwe - SISSA 6½ - 1 ½ 
Emanuel Lasker - Dion Hardenberg  4½ - 3 ½ 
Fischer Z - VAS 2 5½ - 2 ½ 
HSG 2 - ZSC-Saende 3½ - 4 ½ 
 
Stand na 4e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   Dr. Max Euwe 7 24 x . 6½ . . 4 . 7 . 6½  
2.   Purmerend 6 18 . x . 4½ 1½ . . . 5 7 
3.   ZSC-Saende 6 15 1½ . x 4½ 4½ . 46½ . . 
4.   HSG 2 4 19½ . 3½ 3½ x 6 . 6½ . . . 
5.   Fischer Z 4 17½ . 6½ 3½ 2 x  . . 5½ . . 
6.   Dion Hardenberg 3 14½ 4 . . . . x 3½ . 4½ 2½ 
7.   Emanuel Lasker 3 13½ . . 3½ 1½ . 4½ x 4 . .  
8.   VAS 2 3 12½ 1 . . . 2½ . 4 x 5 . 
9.   Groningen 2 2 14 . 3 . . . 3½ . 3 x 4½  
10. SISSA 2 11½ 1½ 1 . . . 5½ . . 3½ x 
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NOSBO Promotieklasse 
4e ronde – 9/11 december 

Groningen 5    - Haren 2        3 - 5 
Groningen 3    - Staunton 2     6½ - 1 ½ 
Oostermoer     - Groningen 4    3½ - 4 ½ 
Van der Linde  - Roden          4½ - 3 ½ 
SISSA 2        - Assen          3½ - 4 ½ 
 
Stand na 4e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  Groningen 3     8   22   x   .    5   .   .    6    .    .    6½  4½ 
2.  Haren 2         6   18½  .   x   .   .   .    6    4½ 3    .   5 
3.  Groningen 4     6   17   3   .    x   .   4½  .    .    4½  .   5 
4.  Roden           5   17   .   .    .   x   5    3½  4    4½  .   . 
5.  Assen           4   15½  .   .    3½  3   x    .    4½  4½  .   . 
6.  Van der Linde   4   13½  2   2    .   4½  .    x    .    .    5   . 
7.  SISSA 2         3   16½  .   3½  .   4   3½  .    x    .    5½ . 
8.  Oostermoer      2   15½  .   5    3½  3½  3½  .    .    x    .   . 
9.  Staunton 2      2   12   1½  .    .   .   .    3    2½  .    x   5 
10. Groningen 5     0   12½  3½  3    3   .   .    .    .    .    3   x 
 

NOSBO Klasse 2A 
4e ronde –  20 januari 

Groningen 6   - Veendam 2     5½ - ½ 
do 22 jan Oostermoer 2 - Grijpskerk    Nog niet beschikbaar bij sluiten EP 
do 22 jan Unitas 7     - Hoogeveen 3   Nog niet beschikbaar bij sluiten EP 
vr 23 jan Assen 2      - Staunton 3    Nog niet beschikbaar bij sluiten EP 
 
NB: de stand hieronder is na de 3e ronde (herplaatsing). 
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 
3e ronde – 9 december 

SISSA 4          - Vrij              
Hoogeveen 4      - ESG 3            ½ - 3 ½ 
JH Kruit 2       - Valthermond      1 - 3 
Groningen 8(j)   - Oostermoer 4(j)  2 - 2 
Groningen 7      - Unitas 8(j)      4 - 0 
Oostermoer 3     - Haren 6          2½ - 1 ½ 
Het Kasteel 3    - ESG 4            1 -3 
Van der Linde 2  - Haren 5          1½ - 2 ½ 
Assen 4(j)       - Staunton 4 (j)   2 - 2 
 
4e ronde – 16 januari 

Groningen 7  - Vrij              
ESG 3            - JH Kruit 2       3½ - ½ 
ESG 4            - Valthermond      2½ - 1½ 
Oostermoer 3     - Van der Linde 2  1 - 3 
Het Kasteel 3    - Hoogeveen 4      3 - 1 
Haren 5          - Groningen 8(j)   2 - 2 
Haren 6          - Staunton 4 (j)   1½ - 2½ 
Oostermoer 4(j)  - SISSA 4          1½ - 2½ 
Unitas 8(j)      - Assen 4(j)       0 - 4 
 
Stand na 4e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 
1.  SISSA 4          8   12½  4   3   3*   2½ 
2.  ESG 3            7   11½  2   2½  3½  3½ 
3.  Van der Linde 2  6   12½  4   4   1½  3 
4.  Assen 4(j)       6   11   3*   2   2   4 
5.  Groningen 8(j)   6   10   3   3*   2   2 
6.  ESG 4            6   9½   2   2   3   2½ 
7.  Haren 5          5   9    3   1½  2½  2 
8.  Staunton 4 (j)   5   7½   0   3   2   2½ 
9.  Groningen 7      4   9    1   1   4   3* 
10. Het Kasteel 3    4   8    2½  1½  1   3 
11. Oostermoer 3     4   6½   ½   2½  2½  1 
12. Oostermoer 4     3   7    3½  0   2   1½ 
13. JH Kruit 2       3   6    2½  2   1   ½ 
14. Valthermond      2   7½   1½  1½  3   1½ 
15. Hoogeveen 4      2   5½   1½  2½  ½   1 
16. Haren 6          1   6    1   2   1½  1½ 
17. Unitas 8(j)      0   1    0   1   0   0 
*   3 bordpunten worden toegekend bij vrije ronde 
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EXTERNE COMPETITIE (II) 
Detailuitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 

 
4e ronde – 13 december 

Hotels.nl 2420 - BSG 2232 8 - 2 
1. Erik Hoeksema 2335 - Henk van der Poel 2296 ½ - ½ 
2. Ivan Sokolov 2658 - Leon pliester 2383 1 - 0 
3. Arkadij Rotstein 2500 - Lars Ootes 2223 ½ - ½ 
4. Elina Danielian 2495 - Vincent Rothuis 2357 1 - 0 
5. Yge Visser 2483 - Ton van der Heijden 2245 1 - 0 
6. Iosefina Paulet 2275 - Lennart Ootes 2064 1 - 0 
7. Daan Brandenburg 2431 - Ewoud de Groote 2251 1 - 0 
8. Robert Ris 2415 - Jesper de Groote 1995 1 - 0 
9. Frits Rietman 2252 - Frans Borm 2389 0 - 1 
10. Tea Lanchava 2358 - Coen van der Heijden 2116 1 - 0 
 
Iets te ruim uitgevallen overwinning 
 Bart Beijer 
Zaterdag 13 december trad Hotels.nl aan te-
gen het Bussumse BSG, dat dit seizoen in de 
hoek zit waar de klappen vallen. Dat was ook 
deze keer niet anders. Met een iets te ruim 
uitgevallen 8-2 overwinning werd de score 
van HSG tegen de Bussumers geëvenaard en 
blijft de landskampioen dus in de stand nog 
steeds in zicht. 
 
De afwezige Jan Werle en Sipke Ernst wer-
den vervangen door Arkadij Rotstein en de 
debuterende Iozefina Paulet. Een debuut is al-
tijd lastig maar Paulet had slechts even last 
van de zenuwen en liet als tweede het punt 
noteren. Zij werd voorafgegaan door Elina 
Danielian en al snel gevolgd Tea Lanchava 
die het succes van de dames compleet maak-
ten. Dit deed 'amice MJR' verzuchten dat hij 
graag 7 vrouwen in zijn team zou willen heb-
ben. 
Ook Yge Visser, Robert Ris en Ivan Sokolov 
kwamen nog voor 5 uur tot winst. Een 6-0 bij 
de eerste tijdcontrole zag er prachtig uit, maar 

de roep om 10 bleef uit, want dat heeft er ook 
nooit ingezeten. Frits Rietman liep tegen een 
harde nul aan tegen oude rot Frans Borm. 
'Zoals wij dat vroeger deden', zo ving ik op 
uit een gesprekje tussen Borm en technisch 
directeur Gert Ligterink. 
Rotstein had de avond tevoor in Cafe Atlantis 
indruk gemaakt met een studie van 27 zetten 
diep. Op de wedstrijddag deed zijn jonge te-
genstander echter alles goed en moest Rots-
tein met remise tevreden zijn.  
Erik Hoeksema zat voor het eerst sinds tijden 
weer eens aan bord 1. 'Eindelijk erkenning', 
waren zijn goedkeurende woorden toen hij de 
opstelling vernam. Niettemin trapte hij in een 
'eenvoudig abc-tje van stap 1', om vervolgens 
urenlang als de ouderwetse rots van Baflo 
stand te houden met remise als beloning. Het 
is moeilijk in te zien hoe Hoeksema tot een 
andere uitslag dan remise gaat komen, maar 
het verbod op remise voor de 40e zet in com-
binatie met het verbod op opgeven, zorgt tot 
nu toe voor enerverende partijen. 

H
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Eerder al had Daan Brandenburg gewonnen. 
Dat ging niet in een partij uit een stuk. Net 
toen het leek of Daan zijn kans op winst had 
weggegooid, kreeg hij in de tijdnoodfase een 
nieuwe kans, die hij met beide handen aan-
greep. Door deze overwinning is Daan nu 
topscorer met 3,5 uit 4. 
 

Met twee matchpunten en een half bordpunt 
achter op HSG is de schade van de nederlaag 
in ronde 1 nog te overzien en gaan we met 
een 2e plaats de winterstop in. Met de zware 
thuiswedstrijd tegen Schrijvers Rotterdam 
wordt de competitie op 7 februari hervat. 
Daarna weten we meer over de kansen om 
HSG in het vizier te houden. 

 
 

roningen 2 

 
4e ronde – 13 december 

Groningen 2 2106 - Purmerend 2171 3 - 5 
1. Christofoor Baljon 2130 - Yong Hoon de Rover 2236 0 - 1 
2. Michael Riemens 2206 - Thomas Thiel 2245 ½  - ½ 
3. Joost Wempe 2262 - Pieter Hopman 2307 ½  - ½ 
4. Uwe Rau 2118 - Rob Schoorl 2234 0 - 1 
5. Peter Hendriks 2018 - Lucas van Mil 2138 1 - 0 
6. Rudolf Potze 2066 - Giel Spaans 2116 1 - 0 
7. Jan Hiemstra 2001 - Nicky Law 1999 0 - 1 
8. Arjen Tilstra 2051 - Enrico Blees 2090 0 - 1 
 
 

roningen 3 

 
4e ronde – 9 december 

Groningen 3 1879 - Staunton 2 1837 6½ - 1½ 
R.W. Donker      2082  -  M.N. Heller       1945  1  - 0 
D. Slagter         1952  -  P.R. Dijkhuis     1783  1  - 0 
E. Zuiderweg       1882  -  J. van der Ploeg  1826  1  - 0 
A. S. Dijkstra     1807  -  R. Popken         1938  1  - 0 
F.T. Zoutman       1843  -  R.J.ter Steeg     1812  0  - 1 
K. Soerdjan        1877  -  B. Kruisinga      1838  1  - 0 
N.S. Westermann    1886  -  J. Colly          1776  1  - 0 
V. Ocelik          1702  -  J.J. Groot        1776  ½  - ½ 
 
Ruime zege Groningen 3 op Staunton 2 
 Edwin Zuiderweg 
Na een moeizame en een fortuinlijke zege op 
respectievelijk Groningen 5 en 4 was nu 
Staunton 2 de tegenstander. Nog geen echte 
testcase want hoewel dit team qua gemiddel-
de rating nog wel redelijk meedoet (1828) 

waren ze met 2 nederlagen en 1 overwinning 
onderin terug te vinden op de ranglijst. Toch 
wist dit team vorig seizoen nog te winnen van 
het Groningen 3 van destijds, dat toen overi-
gens wel bijzonder slecht draaide. Hoe dan 
ook: dit duel moest gewoon worden gewon-
nen.  

G

G
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We schoten meteen uit de startblokken, of be-
ter gezegd, David deed dit. Hij wist zijn te-
genstander in een open Siciliaanse verdedi-
ging al snel voor onoverkomelijke problemen 
te plaatsen. Zwaar materiaalverlies was on-
vermijdelijk geworden en het 1e punt was 
binnen.  
De volgende belissing viel aan het bord van 
de wat verlate Vaclav. Zijn achterstand op de 
klok was in no time omgezet in een ruime 
voorsprong. Het leek qua tempo meer op een 
rapidpartij want het volgende wat ik zag was 
dat Vaclav afwikkelde naar een pionneneind-
spel waarin Vaclav (wit) 1 g-pion had en 
zwart een dubbele g-pion. Vaclav had het al-
lemaal goed uitgerekend en in de gegeven si-
tuatie was het gewoon remise. 
Nu was het voor mijzelf zaak me op mijn ei-
gen partij te concentreren. Hoe de overwin-
ningen van Kiran en Nathalia tot stand kwa-
men heb ik dan ook niet meegekregen. Ge-
lukkig kreeg ik van Kiran enige informatie 
hierover. De nu volgende info komt dan ook 
van hem:  Kiran kreeg het Siciliaans tegen en 
rocheerde zelf lang. Zijn tegenstander ro-
cheerde niet en probeerde met h5 de boel 
dicht te houden. Kiran besloot er hierna, om 
binnen te komen, wat pionnen tegen aan te 
gooien. Tegenstander verdedigde in eerste in-
stantie taai, Kiran kwam zoals gebruikelijk in 
tijdnood. Toen Kiran de druk nog wat verder 
verhoogde brak zijn tegenstander, en gaf 2 
stukken op rij weg.  Hij gaf hierna meteen op.  
Nathalia speelde het Schots, eerste 10 zetten 
waren theorie. Vervolgens werd er recht-
streeks afgewikkeld naar een eindspel, ze 
kreeg het loperpaar en tikte het hierna netjes 
uit.  
Van Floris zijn partij weet ik nu nog steeds 
niks. Wel klaagde hij er over “verschrikke-
lijk” uit de opening te zijn gekomen. Dit ge-
beurde de vorige wedstrijd ook al, maar toen 
wist hij de boel nog weer te repareren en zelfs 
nog te winnen. Deze keer lukte dit helaas niet 
en verloor hij. Of in de woorden van Floris 
zelf die me er net een mailtje over stuurde: 

“Ik kreeg een gambiet tegen en behandelde 
dat verkeerd. Verloor daardoor een pion en 
mijn koningstelling en verloor vlug.”  
Al met al stonden we nu toch op een comfor-
tabele voorsprong van 3,5 tegen 1,5. Aan mij 
was de eer om de matchpunten binnen te 
brengen. Via een door mij nogal moeizaam 
gespeelde Nimzo-Indische verdediging kwam 
er een vrij gesloten stelling op het bord waar-
in wit een tikkeltje beter stond, maar ook niet 
meer dan dat. Normaal gesproken koerste de 
partij op remise af en ik overwoog op een be-
paald moment dan ook een goed getimed re-
miseaanbod, maar besloot nog even te wach-
ten. In tijdnood blies mijn tegenstander de 
stelling gelukkig ineens op. Ik won 2 pionnen 
en kon vervolgens afwikkelen naar een een-
voudig gewonnen toreneindspel.  
Arjan en Roel gaven de overwinning vervol-
gens nog wat meer glans door ook te winnen. 
Arjan leek goed uit de opening te komen 
maar kon hierna toch de verleiding van een 
speculatief stukoffer niet weerstaan. Wel won 
hij een kwaliteit terug zodat hij nu alleen nog 
een kleine kwaliteit achter stond. Als com-
pensatie had Arjan een vrijpion op h7 en een 
“octopus” (voordat hij hiermee een kwaliteit 
incasseerde) op e6. De stelling kon als ondui-
delijk worden beoordeeld. Voordat echter zijn 
teamgenoten de tijd kregen om zich zorgen te 
maken besloot zijn tegenstander een stuk of 
wat pionnen kado te doen. Deze grote pion-
nenvoorsprong gaf daarna de doorslag. Het 
had allemaal nog wat mooier gekund, na een 
kwaliteitsoffer hadden de verbonden vrijpi-
onnen op de g- en h-lijn al door kunnen lo-
pen, maar de manier waarop Arjan het af-
maakte was ook ruim voldoende. Een vrije a-
pion kon uiteindelijk niet meer worden afge-
stopt. Arjan is na deze overwinning met 4 uit 
4 nog steeds topscoorder van het team. 
Roel (met zwart) speelde misschien wel de 
beste partij van de avond. Via een Bogo-
Indische verdediging werden al vrij snel alle 
lichte stukken afgeruild. Zwart kreeg nu con-
trole over de a-lijn plus een halfopen f-lijn. 
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De a-toren van zwart kwam binnen op de 2e 
rij. Zwarts zware stukken begonnen nu on-
aangename druk uit te oefenen op wits ko-
ningsstelling in het algemeen en de witte f-
pion in het bijzonder. Roels tegenstander ver-
dedigde taai maar wist uiteindelijk niet te 
voorkomen dat zwart kon afwikkelen naar 
een dame-eindspel met een pion meer. Deze 
extra pion gaf hierna al snel de doorslag. Ook 
Roel staat nu nog op 100% (net als Kiran ove-
rigens) maar heeft 1 partij minder gespeeld 
dan Arjan. 
Een riante 6,5 –1,5 overwinning dus, en niet 
eens heel erg geflatteerd. Omdat Roden deze 
ronde verloor staan we nu 2 punten los van de 
concurrentie. Toch moeten we ons nog niet al 
te rijk rekenen: op Groningen 4 na hebben we 
tot nu toe alleen de zwakkere broeders getrof-
fen. De volgende wedstrijd zal meer duide-
lijkheid geven wellicht, dan treffen we Haren 
2, nu 2e op de ranglijst.  Ik heb er alle ver-
trouwen in!  
 
Jan van de Ploeg – Edwin Zuiderweg 
 (commentaar EZ) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 c5 5.a3 
Deze zet komt hier min of meer neer op tem-
po-verlies: Zwart zal in deze variant op een 
bepaald moment wel vrijwillig op c3 slaan. 
5…Lxc3+ 6.bxc3 h6 Deze week had ik toe-
vallig net mijn reportoire voor het Nimzo-
Indisch uitgewerkt. In het Kersttoernooi van 
2007 kocht ik een DVD over deze opening 
van GM Roman Dzindzichashvili. Ik probeer 
de opening te spelen aan de hand van zijn 
aanbevelingen. Maar hier raakte ik in de war 
met een andere variant. De volgende keer 
speel ik waarschijnlijk hier 6... Da5 7.Ld2 
Pe4 en, om met Roman te spreken, "black has 
a comfortable position" 
7.Lf4 d6?! ook een twijfelachtige zet, Da5 is 
nog steeds de beste 
8.g3 Ik wilde graag een keer e5 doorzetten, 
maar dat is met die loper op f4 lastig. Na b.v. 
7...O-O komt 8.dxc5 dxc5 Ld6 en wit wint 

een pion en 7...De7? verliest ook een pion na 
8.dxc5 dxc5 Ld6. Dus daarom maar 
8…g5  9.Le3 Pg4 Na 10.dxc5 komt nu de 
tussenzet 10...Pxe3! en wit blijft met een hele 
lelijke pionnenstructuur zitten.  
10.Lg2 Nc6 11.O-O O-O 12.Pd2!? met het 
idee om met 13.Pb3 de druk op c5 verder te 
verhogen.  
12…e5 Rybka beveelt hier f5 aan, wat inder-
daad nog wat sterker lijkt.  
13.Pb3 Pxe3 14.fxe3 wit heeft nu een stevig 
maar weinig dynamisch centrum en een half 
open f-lijn.  
14…Pa5 Ik wilde hier eerst 15...De7 spelen 
maar was bang voor 16.dxc5 dxc5 17.Dd5! 
15.Pxa5 Dxa5 16.Dc2 Le6 Ik wilde hier wel 
16...f5 spelen maar maakte me zorgen over 
17.g4. Volgens de computer is het toch speel-
baar vanwege 17...cxd4 18.cxd4 exd4 
19.exd4 en de f-pion is gedekt door de dame 
op a5. Slaan op d4 heb ik echter geen moment 
overwogen omdat me dit nogal antipositio-
neel leek. Een andere sterke zet was hier 
16.Kg7! geweest, wat wits volgende zet 
voorkomt.  
17. f6 Kg7 18.Taf1 Dd8 een goede verdedi-
gingszet, wit moet rekening houden met Dxf6 
19.d5 hierna heeft zwart geen problemen 
meer. Na de computervariant 19.Lxb7 Tb8 
20.Ld5 (dit dwingt zwart de dame te geven 
voor 2 torens.) Dxf6 21.Txf6 Kxf6 22.Lxe6 
Kxe6 23.De4 staat wit een pion voor, maar dit 
lijkt onvoldoende om te kunnen winnen.  
19... Lg4 20.h3 Lh5 21.T6f2 Lg6 22.Le4 
De7 er dreigde 23.Lxg6 met materiaalwinst. 
23.Lf5 geen gelukkige zet  
23…e4! (zie diagram) snijdt de witte dame 
af en geeft zwart wat lucht. De zwarte dame 
kan nu naar e5. Maar op zich is er voor wit 
nog weinig aan de hand.  
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24.h4? maar dit is een kamikazezet natuurlijk 
24…gxh4 25.Tf4 Dg5 beste zet hxg3 

26.Dxe4 Tae8 Rybka geeft Dxg3 als beste zet 
27.Dd3? Dit verliest, de taaiste zet was hier 
Df3 geweest. Maar mijn tegenstander zat hier 
in hevige tijdnood.  
27…Dxg3+ 28.Kh1 Txe3 29.Dc2 Lxf5 Wik-
kelt af naar een gewonnen toreneindspel. 
Maar het had nog beter gekund. Zwart kan 
hier een vol stuk winnen met: 29...Dh3+ 
(30.Kg1 Tg3+ 31.Kf2 Lxf5 32.Dxf5 Dxc3+ -
+) 30.Lxh3 Txh3+ 31.Kg2 Tg3+ 32.Kh2 
Lxc2. Maar dit zijn wel een beetje computer-
varianten. Er volgde nog:  
30.Dxf5 Dh3+ 31.Dxh3 Txh3+ 32.Kg2 
Rg3+ 33.Kh2 f6 34.Txh4 Txc3 35.Tg1+ 
Kh7 36.Thg4 Tf7 37.Tg8 Txc4 38.T1g3 Te4 
39.Ta8 Txe2+ 40.Kh3 Tg7 41.Tf3 Te5  0-1 

 
 

roningen 4 

 
4e ronde – 11 december 

Oostermoer        1869  -  Groningen 4        1850  3½ - 4½ 
B.M. Visser(sr)    2125  -  A. Tilstra        2056  1  - 0 
J. Snijders        1935  -  P.M. Bodewes      1828  1  - 0 
C. Steevensz       1984  -  K. Haveman              0  - 1 
T. Hadderingh      1903  -  R.H. Emerencia    1795  0  - 1 
J.E.de Graaf       1809  -  M.J.W. Kruit      1865  0  - 1 
J. Meirink               -  J. Zwanepol       1918  1  - 0 
H. van Houten      1662  -  J.J. Ham          1793  ½  - ½ 
M.S. van Timmeren  1662  -  H. Pompstra       1693  0  - 1 
 
Oostermoer – Groningen 4 
  Johan Zwanepol 
Met een krappe 4½-3½  overwinning heeft 
Groningen 4 zich voorlopig verzekerd van 
een gedeelde 2e plaats in de promotieklasse. 
 De topborden van Groningen hadden een 
zware dag. Zowel Arjen als Peter stonden 
dermate onder druk dat het ergste moest wor-
den gevreesd. En ook de tijdnood begon bij 
beiden een geducht  woordje mee te spelen. 
Vooral de partij aan bord 2 trok veel belang-
stelling omdat het bord in brand stond. Over 

en weer stonden stukken en prix en vooral Pe-
ters pionnetjes werden gulzig verorberd door 
zijn opponent. Juist op het moment dat Peter 
enig lucht kreeg vergat hij met de torenzet g6-
g1+ de partij winnend af te sluiten. Daarmee 
was de koek op en Snijders kon rustig afwik-
kelen naar een gewonnen eindspel. Op dat 
moment was alleen Arjen nog in een lo-
per/paard-eindspel gewikkeld  met een ge-
vaarlijke vrijpion achterstand. Ondanks zijn 
inzet en onvermoeid zoeken naar een oplos-
sing, het mocht niet baten. Aan de overige 

G
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borden waren van meet af positieve resultaten 
te melden. Mark Kruit speelde een uitsteken-
de partij en wist tegenstander de Graaf met 
diverse paardvorkjes het bos in te sturen. Jaap 
Ham leek oorspronkelijk recht op een zege af 
te gaan, maar Heinie van Houten wist een 
aantal belangrijke open lijnen met zijn torens 
te bezetten en dat gaf voldoende kansen de 
balans weer in evenwicht te brengen. Aldus 
een puntendeling. Reno en Koen speelden 
respectievelijk tegen oud Spassky-lid Tale 
Haddering en oud Sissaan Carel Steevensz. 
Beiden scoorden regelmatige overwinningen, 
waar verder weinig verder aan toe te voegen 
is. Henk Pompstra liet aan het laatste bord 
een prachtige combinatie los op de witte ko-
ningsstelling en zwaar materiaalverlies en/of 

mat was het noodlot voor zijn combattant. 
Over mijn eigen nederlaag kan ik kort zijn. 
Na een uitstekend gespeelde Caro-Kann ope-
ning stond ik in het begin van het middenspel 
positioneel beter. Ik bracht vervolgens een 
correct paardoffer tegen twee centrumpion-
nen, maar strandde in de afwerking. Een vin-
gerfoutje – het net even te vroeg incasseren 
van de derde pion – en even later werd ik 
door een vloedgolf overspoeld.  
Resumerend : de teamgeest in Groningen 4 is 
goed, over de prestaties ( behalve die van me-
zelf) ben ik niet ontevreden en hoopvol voor 
het resterende deel van de competitie. 
Maar er staan ons nog een aantal zware partij-
en – o.a. tegen Haren 2 – te wachten.

  

 

roningen 5 

 
4e ronde – 9 december 

Groningen 5 1744 - Haren 2 1856 3 - 5 
S. Feenstra        1910  -  B. Romijn         1891  ½  - ½ 
A. van den Heuvel  1722  -  H.F.M. Gielen     1823  ½  - ½ 
G.P. Visser        1811  -  O.P. Cliteur      1899  ½  - ½ 
H.J. Haisma        1732  -  P. Valiente       1859  0  - 1 
K.F. Ruigendijk    1741  -  A.G.de Bakker     1860  0  - 1 
R.G. Holtz         1677  -  R. van Dongen     1943  1  - 0 
M. Vos             1690  -  K. Romijn         1744  0  - 1 
J. Koekoek         1666  -  G.Y.de Wit        1825  ½  - ½ 
 
 

roningen 6 

 
4e ronde – 20 januari 

Groningen 6       XX  - Veendam 2        XX 5½ -x½ 
J. Hupkes   -  L. Smant    1 - 0 
O. Sield   -  F.de Raad   1 - 0 
JW Tamminga   -  P.J. Jongejan   1 - 0 
R.Swarts   -  W.R. Dekker    1 - 0 
P. Zilverberg   -  A.B. Drent    ½ - 1/2 
B. ter Bogt   -  A.C. Wijnberg    1 - 0 
Gegevens afkomstig van de teamleider, de officiële uitslag NOSBO was nog niet beschikbaar. 

G

G
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Een feestelijke avond 
 Jan-Willem Tamminga 
Ik had gezegd Veendam 2 niet te onderschat-
ten en daarbij op jacht te gaan naar bordpun-
ten, omdat we daar al heel veel van hebben. 
Volgens Johan Cruijff is het hoogste doelsal-
do aan het eind van de competitie een vol 
matchpunt waard. En je mag nooit iemand 
onderschatten. 
Met deze boodschappen in het achterhoofd 
werd het een feestelijk avondje. Ik zelf kreeg 
al om negen uur een vol stuk cadeau, terwijl 
Jasper, Oswaldo en Bert 
 

 
 
met goed aanvalsschaak ook al vrij vlot stuk-
ken, pionnen en kwallen wisten te veroveren 
dan wel cadeau kregen. Jasper zat als vrijwil-
liger aan het eerste bord, hoewel het hem 'niet 
zo verstandig leek'.  
Renouts tegenstander nam vrolijk de tijd voor 
zijn zetten en haalde de 40 niet, waarna hij 
een 0 kreeg van scheidsrechter Zwanepol.  
Het zwarte schaap was Paul. Met een pion 
meer, in een eindspel met toren en paard, kon 
hij niet onder eeuwig schaak uitkomen. Daarna 
gaf ook de tegenstander van Oswaldo op.

 

roningen 7 

 
3e ronde – 9 december 

Groningen 7       1262 - Unitas 8 1004 4 - 0 
D.B. Elzinga       1454  -  J. Zadi            1004  1  - 0 
G.K.A. Schreuder   1327  -  S. Wollinga              1  - 0 
E.de Groot         1258  -  J. Latupeirissa          1  - 0 
J.E. Valkenburg    1011  -  R. Kip                   1  - 0 
 
Een eclatante zege: 4 - 0 
 Michiel Meeuwsen 
Nadat de eerste twee externe wedstrijden in 
twee blamerende 3-1 nederlagen waren ge-
eindigd, had ik als teamleider gedreigd dat 
eenieder die nu nog een nul aan z'n broek zou 
krijgen een uur lang in een tobbe met ijsklont-
jes moest gaan zitten. De schrik zat er kenne-
lijk goed in bij mijn spelers want prompt be-
haalden we onze eerste overwinning en wat 
voor één! Een eclatante zege met de maxima-
le score, hoe lang is het wel niet geleden dat 
zoiets vertoond werd?  
 
Omdat ikzelf die avond vrij was speelde ik in 
de interne competitie en zou vanaf de zijlijn 
mijn team in de gaten te houden en met die 
indrukken het verslag te schrijven. Mijn partij 
tegen Oswaldo Sield was echter af en toe zo 
ingewikkeld en het duurde bovendien tot laat 
in de avond voordat de beslissing viel – net 

als bij mijn teamgenoten in mijn voordeel – 
dat ik niet aan rondlopen toekwam.  
 
Voor dit verslag moeten we het daarom doen 
met de partijen die ik van Durk en Gerda 
kreeg. Het commentaar bij de partij van Durk 
is een samenvatting en vrije bewerking van 
het uitgebreider commentaar dat ik van hem-
zelf kreeg.    
 
Job Zadi - Durk Elzinga 0-1. 
Durk was er zeer op gebrand zich te revan-
cheren voor de ondermaatse prestatie die hij 
de eerste ronde had afgeleverd, toen hij in de 
opening getruct werd. Zeer gemotiveerd ver-
scheen hij dan ook achter het bord en deze 
keer liet hij zich niet weer verrassen. In een 
aangenomen koningsgambiet wist hij een pi-
on voor te blijven zij het ten koste van een 
flinke ontwikkelingsachterstand en bovendien 
liet hij aan wit het loperpaar. In stellingen met 

G
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veel ruimte is het loperpaar doorgaans zeer 
gevaarlijk, maar Durk weet met zijn beide 
paarden goed tegenspel te bieden. Ondanks 
enkele minder geslaagde zetten in het mid-
denspel weet Durk de partij toch naar een 
eindspel te dirigeren waarin hij superieur is. 
Wit heeft weliswaar ook een promotiepion 
maar zijn toren staat er vóór in plaats van er 
achter terwijl Durks pion ongehinderd door 
kan lopen. De rest is een kwestie van tech-
niek, maar dat kan je aan een oude rot als 
Durk wel overlaten. 
Interessant is de stelling na 40.b3-b4 

 
Diagram na 40.b4 
Terecht speelde Durk hier 40….g2. [Na 
41.bxc5 promoveert de zwarte pion (met 
schaak), de pion op c5 valt, en de witte pion 
op c7 kan het verder ook wel vergeten.  Ook 
andere zetten van wit voorkomen niet de 
promotie en redden evenmin de pion op c7.] 
41.bxc5 g1D+ 42.Kb2 Df2+ 43.Kb3 Dxc5 
Nu is pion c7 niet meer te redden, de winst 
voor zwart is een kwestie van tijd. Wit speelt 
door en lijkt zich ook niet meer te bekomme-
ren om het resterende materiaal. Zou hij mis-
schien op pat spelen? In elk geval vallen ach-
tereenvolgend eerst de witte toren en daarna 
de laatste witte pion. Na 49.Ke5 is de situatie 
zoals in het volgende diagram. Wat is er meer 
voor de hand liggend dan de partij snel en 

vooral veilig af te maken met het laten pro-
moveren van de pion op de h-lijn? 

 
Diagram na 49.Ke5 
Maar nee, Durk wil het mooier doen! Mat ge-
ven zonder tweede dame. Goed dat ik er niet 
bij was, ik zou me hebben staan te verbijten. 
Je zou maar meemaken dat hij zich vergist en 
het toch nog remise wordt door pat. 
Gelukkig wist Durk alle pat-vallen te omzei-
len en de witte koning langzaam maar zeker 
naar de ondergang te leiden en af te maken 
met een laatste zet 55.Dd8++.  Inderdaad: een 
mooie eindstelling: 

 
Slotstand na 55….Dd8 mat 
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Maar een volgende keer zie ik toch liever een 
minder mooie, maar veiliger voortzetting!   
 
Gerda Schreuder - Stijn Hollinga 1-0 
Gerda liet haar niet uit haar concentratie halen 
door haar hevig kuchende tegenstander maar 
liet in een klassiek damegambiet flitsend aan-
valsspel zien. De jeugdspeler van Unitas ken-
de zeker oude schaakwet "een paard aan de 
rand is zijn eigenaar ten schand" niet want hij 
parkeerde beide viervoeters op de vlucht-
strook. Passief spel daar weet Gerda wel raad 
mee en al gauw kwam ze tot kwaliteitswinst 
en later wist ze ook nog een paard te bemach-
tigen. Duidelijk was dat er op het bord maar 
één iemand de baas was en dat was Gerda. 

 
Diagram na 16…g6 

In plaats van de tekstzet 17. e6 was 17. PXh7! 
ijzersterk geweest. Wit maakt van de omstan-
digheid gebruik dat de terugslaande koning in 
de penning komt te staan waarna 18. Dxh5 
mogelijk is 

 
Diagram na 23e zet van zwart 
Bij zet 24 had Gerda gerust 24. gxf4 kunnen 
spelen hetgeen haar twee paarden voor een to-
ren had opgeleverd. Immers het zwarte paard 
dat de toren slaat, raakt ingesloten en kan door 
de witte dame teruggepakt worden. De tekstzet 
Ta1-d1 is echter ook degelijk. 
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roningen 8 

 
3e ronde – 9 december 

Groningen 8 1220  - Oostermoer 4  2 - 2 
T. Witsenburg      1542  -  S.T.B. Droge            0  - 1 
O.J.T. Mostertman  1205  -  V. Paas                  0  - 1 
M. Hillenkamp      1028  -  S. Oosting               1  - 0 
R. Bosscher        1104  -  P. Ansing                1  - 0 
 
4e ronde – 16 januari 

Haren 5 1324  - Groningen 8 (j) 1225 2 - 2 
W. Giesesteijn     1455  -  T. Witsenburg     1542  0  - 1 
J.J. Hiemstra      1348  -  M. Hillenkamp     1028  0  - 1 
R. van Hemmen      1358  -  R. Bosscher       1104  1  - 0 
W. Veenhuysen      1134  -  A.J.W. Boonstra         1  - 0 
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KIPPENFUIF 
 
Milan Mostertman wint Kippenfuif 
 Durk Elzinga 
Vergeleken met de laatste jaren kende de kip-
penfuif dit jaar een record aantal deelnemers. 
Aan de voorrondes namen in totaal 34 leden 
deel, waarvan 30 deelnemers tot het laatst 
bleven om hun kansen te beproeven in de 4 
finalegroepen. 
Onder andere door het grote aantal jeugdspe-
lers was het een gezellige avond.  
 
De leiding van de avond was in de vertrouw-
de en deskundige handen van Hiddo Zuider-
weg, die met behulp van een snelwerkend 
computerprogramma na elke voorronde á la 
minute de indeling voor de volgende ronde 
wist te produceren. Hiermee voelden de deel-
nemers – zeker zij die de beschikbare tijd ge-
heel nodig hadden om hun partijen te beëin-
digen – nog extra tijdsdruk door het ontbre-
ken van pauzes tussen de voorrondes 
Gelukkig was als compensatie hiervoor de ca-
tering prima verzorgd door Judith Valken-
burg. Met dank aan Jan Hiemstra voor de 
vleesproducten en de prijs-kippen. 
Ook was er het zicht op het uitgestalde, goed 
gevulde prijzenfonds in natura – een prijs 
voor elke deelnemer aan de finale, ongeacht 
het behaalde resultaat. 
 
Evenals vorig jaar eindigden ook nu Joop 
Houtman en Milan Mostertman gelijk – toen  
als tweede na Erik Hoeksema die met een 
100% score van 8 uit 8 de winnaar was – nu 
als hoogste geëindigden in de finalegroep A, 
beide met 5½ punt uit 7 partijen. Het onder-
linge duel eindigde in remise; op grond van 
het resultaat  in de voorrondes was het Milan 
die uiteindelijk als winnaar van de kippenfuif 
2008 werd uitgeroepen, met Joop als tweede. 
[De week daarvoor was Milan ook al de 
sterkste op de kuikenfuif, maar toen als trai-
ner, wat niet telde.] 

Eindstanden 
 
VOORRONDES 
  1.   Milan Mostertman 7½ 
  2.   Joop Houtman 7 
  3.   Jan Hiemstra 6 
  4.   Roel Donker 6 
  5.   Casper Rupert 6 
  6.   Jaap JHam 6 
  7.   Edwin Zuiderweg 6 
  8.   Kiran Soerdjan 5½ 
  9.   Stefan Feenstra 5½ 
10.   Nico Karsdorp 5 
11.   Peter Bodewes 5 
12.   Johan Mostertman 5 
13.   Peter Weide 5 
14.   Hiddo Zuiderweg 5 
15.   Tom Witsenburg 5 
16.   Marcel Pouw 4½ 
17.   Jorden van Foreest 4½ 
18.   TimLoos 4½ 
19.   Gert-Jan Tjoelker 4½ 
20.   Johan Zwanepol 4 
21.   Ruud Steenbergen 4 
22.   Jan-Willem Tamminga 4 
23.   Melchior Hillenkamp 4 
24.   Michiel Meeuwsen 4 
25.   Lucas van Foreest 3½ 
26.   Olav Mostertman 3 
27.   Jaap Koekoek 3 
28.   Wim Krijnen 3 
29.   Eisse Bakker 2½ 
30.   Aafko Boonstra 2½ 
31.   Henk Pompstra 2 
32.   Durk Elzinga 2 
33.   Gerda Schreuder 1 
34.   Bruin Hofstra 0 
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GROEP A 
1.   Milan Mostertman 5½ 
2.   Joop Houtman 5½ 
3.   Jan Hiemstra 4½ 
4.   Roel Donker 4½ 
5.   Kiran Soerdjan 3½ 
6.   Jaap Ham 3 
7.   Edwin Zuiderweg 1 
8.   Casper Rupert ½ 
 
GROEP C 
1.   Tim Loos 5 
2.   Johan Zwanepol 4 
3.   Jan-Willem Tamminga 4 
4.   Gert-Jan Tjoelker 2½ 
5.   Jorden van Foreest 2 
6.   Melchior Hillenkamp 2 
7.   Ruud Steenbergen 1½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROEP B 
1.   Hiddo Zuiderweg 5½ 
2.   Marcel Pouw 4½ 
3.   Ivo Maris 3½ 
4.   Peter Bodewes 3½ 
5.   Nico Karsdorp 3 
6.   Peter Weide 3 
7.   Johan Mostertman 3 
8.   Xander Mostertman 2 
 
GROEP D 
1.   Henk Pompstra 5 
2.   Jaap Koekoek 4½ 
3.   Durk Elzinga 3 
4.   Wim Krijnen 3 
5.   Aafko Boonstra 2½ 
6.   Michiel Meeuwsen 1½ 
7.   Lucas van Foreest 1½ 
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BLUNDERRUBRIEK 
 Michiel Meeuwsen 
 
Inleiding 
De blunders deze keer komen voor rekening 
van Johan Zwanepol, Erik Hoeksema, Wim 
Krijnen en Tony Westermann. met commen-
taar en analyse zowel van de redacteur van 
deze rubriek, als ook van de blunderende spe-
lers zelf. 
De inzending van Erik Hoeksema bracht de 
redactie enigszins in gewetensnood. Met nog 
vers in het geheugen de rectificatie die in het 
vorige nummer moest worden gepubliceerd 
omdat in het nummer weer daarvoor een par-
tij was opgenomen die afkomstig was van het 
vorige schaakseizoen, werden we nu gecon-
fronteerd met de inzending van een partij die 
buiten clubverband was gespeeld. Aan de an-
dere kant is destijds de Blunderrubriek  op-
nieuw leven ingeblazen, - vrij naar het beken-
de gezegde - niet alleen tot vermaak, maar 
ook tot lering. Van wie zouden we dan beter 
kunnen leren dan van Erik Hoeksema:  zijn 
gave om de finesses van het spel ook aan 
minder getalenteerde spelers duidelijk te ma-
ken is duidelijk gebleken bij de cursus die hij 
een paar jaar geleden heeft gegeven aan een 
aantal huidige ‘Groep-C spelers’; [het gelijk 
van deze bewering is af te lezen uit het feit 
dat een van de leden die destijds ook een aan-
tal van de lessen heeft bijgewoond, nu op-
treedt in de B-groep: de eindredacteur van het 
clubblad]. 
Alles overwegende heeft de redactie besloten 
de bijdrage van Erik op te nemen en  de door 
hem gesignaleerde blunders ook te honoreren. 
Om anderen hierbij niet tekort te doen is 
daarna op de clubavond bekend gemaakt dat 
blunders, gemaakt op het kersttoernooi in 
aanmerking komen voor de blunderrubriek. 
 
Geen puzzelrubriek 
Analyseren van ingestuurde partijen en frag-
menten heeft zeker overeenkomst met puzze-

len, kan zelfs een vorm van puzzelen worden 
genoemd. Ook ‘pasklare’ analyses vragen van 
de lezer nog enig denkwerk om de clou zoals 
door de analist bedoeld, te doorgronden. Wij 
vragen onder dit kopje dan ook zeker niet om 
hapklare brokken die zonder kauwen kunnen 
worden doorgeslikt. 
Wat wij wel vragen – beter: moeten eisen – is 
een correcte notatie van de inzendingen. Om 
daarop gebaseerd onze analyses te kunnen 
uitvoeren en naar eer en geweten beloningen 
in deze rubriek te kunnen geven. Bij niet na-
leven hiervan zullen wij ons in de toekomst 
genoodzaakt zien om een administratieve 
boete op te leggen. De inzender 
zij dus gewaarschuwd! 
Mocht niet geheel duidelijk zijn wat hierbo-
ven onder niet-toegestane puzzelopgaven 
wordt verstaan, zie dan in deze rubriek het 
commentaar – onder 2 – van de redactie bij de 
partij Westermann-Tamminga.  
  
Henk van Putten – Johan Zwanepol 
Interne competitie 9 december 
Op 9 december liep ik om 20:45 langs het 
bord van Johan Zwanepol (met zwart tegen 
Henk van Putten) en zag ik een paard ontwik-
keld worden naar c6.... Om 21:00 keek ik nog 
eens en stond datzelfde paard opeens weer op 
stal; op b8....Wie schetst mijn verbazing, ja-
wel: om 21.15 troffen we dit paard andermaal 
aan op veld c6. Wat is hier gebeurd? Zwane-
pol had te maken met een onwillige knol die 
een terugkeer naar de warme stal verkoos bo-
ven het slagveld. Nadat Johan het weerbarsti-
ge beest andermaal naar voren had gestuurd 
was de strijd eigenlijk al gestreden. U be-
grijpt: Zwanepol verloor kansloos die avond, 
omdat Henk van Putten, vrolijk wat stukken 
offerend op g6, aan de andere kant van het 
bord toesloeg, waar Johans nukkige paard 
volgens de berichten ook nog op respectieve-
lijk a5, c4 en a3 werd gesignaleerd 
.....grashappend en luchtfietsend."  
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Diagram na 9.Pe5 
9...Pb8? 

 
Diagram na 20.Lxg6+ 

Henk offert een loper op g6, het zwarte paard 
staat verdwaald op a5. 
 
Johan Zwanepol krijgt 5 blunderpunten van-
wege een uitgereden paard opnieuw op stal 
zetten. 
 
Voor de liefhebbers hieronder de volledige 
partij. 

1.d4 d5 2.c4 Pc6 3.e3 e6 4.Pc3 Pf6 5.Pf3 Le7 
6.Dc2 O-O 7.Ld2 Ld7 8 a3 b6 9.Pe5 Pb8 
10.g4 h6 11.h4 Pe8 12.g5 Pc6 13.Pxd7 Dxd7 
14.cxd5 exd5 15.gxh6 g6 16.O-O-O Pa5 
17.h5 Kh7 18.Ld3 Tg8 19.Tdg1 Dc6 
20.Lxg6+ fxg6 21.hxg6+ Txg6 22.Tg3 Td8 
23.b4 Pc4 24.Thg1 Td6 25.b5 Pxa3 26.Df5 
Pxb5 27.Df7+ Pg7 28.hxg7 Pxc3 29.Th3+ 1-0 
 
Erik Hoeksema 
Zo nu en dan wordt iedereen wel eens het 
slachtoffer van een blunder, maar ik maak het 
dit seizoen wel heel bont. In de KNSB-
competitie ontsnapte ik nog twee keer met 
remise, maar tijdens het Kerst-toernooi in het 
Harmonie-gebouw ging het helemaal mis. 
 
Erik Hoeksema-Arkady Rotstein 
Derde ronde 

 
Diagram 19…fxe4 

Een scherpe Siciliaan, waarin wit na 20.Pxb7! 
Dxb7 21.Pxe4 Pxf3 22.Pxd6 Pxd6 23.Lg2 uit-
stekende compensatie voor de pion zou heb-
ben. In plaats daarvan volgde er: 
20.P3xe4?? 
Verschrikkelijk. Ik had al vrij lang nagedacht 
en vond dat ik het tempo maar eens een beetje 
moest opvoeren. Daarvoor kies ik helaas een 
hoogst ongelukkig moment. Tja, hoe gaan die 
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dingen, ik voerde deze zet uit en terwijl mijn 
paard zich naar e4 bewoog zag ik de weerleg-
ging al aankomen. 
20…Lxc5! 
Simpeler kan het niet. Wit verliest materiaal. 
De tekstzet had ik in de vooruitberekening 
niet eens overwogen, we zijn met zijn allen zo 
geconditioneerd door Yge Visser dat het idee 
van ‘loper slaat paard’ niet eens bij je op-
komt. 
21.Pxc5 Lxf3 en na nog tien minuten tegen 
deze treurige puinhoop aangekeken te hebben 
gaf ik op. 
 
Een absoluut dieptepunt? Nee hoor, dat het 
nog erger kan bleek een paar dagen later. 
 
Migchiel de Jong-Erik Hoeksema 
Zesde ronde 

 
Diagram na 33.c6 

Migchiel heeft twee pionnen geofferd voor 
een sterke vrijpion, maar na b.v. 33…Kg7 
heeft alleen zwart winstkansen. Ik wilde Ta1-
c1 niet toelaten en deed het daarom zo 
‘nauwkeurig’ mogelijk. De bananenschil die 
vlak voor mijn voeten lag zag ik andermaal 
volledig over het hoofd. 
33…Tc3? 34.Db4!  

Met dubbelaanval op f8 en c3. Zo onvoorstel-
baar knullig, na 34…Dxe5 35.Dxf8 is het 
mat. De emoties – en niet de meest vrolijke – 
raasden door mijn lijf. Om met dammer Ton 
Sijbrands te spreken: “voor zoveel leed geen 
tranen, ik gaf op als een man.” Mijn stem-
ming werd er niet beter op toen de computer 
een paar uur later aangaf dat de stelling na het 
verrassende 34…Txh3+! nog steeds remise is. 
Na 35.gxh3 Df3+ heeft zwart eeuwig schaak, 
wit mag niet vluchten – 36.Kg1 Dg3+ 37.Kf1 
Df3+ 38.Ke1 Dg3+ 39.Kd2 Td8+! en wit gaat 
zelfs nog verliezen. 
Dus eerst al je voordeel verspelen, en daarna 
opgeven in remise-stelling: ik ben benieuwd 
hoeveel punten de blunderredacteur daarvoor 
wenst toe te kennen! 
 
Een indringende vraag is: kan ik iets leren 
van al deze blunders, zit er een patroon in? Ik 
ben bang van wel. In het begin van de partij 
heb ik nog de energie om diep te rekenen, 
maar na een paar uur spelen treedt de ver-
moeidheid in en verdwijnt alle nauwkeurig-
heid. Een mogelijke oplossing is dus: in de 
opening redelijk vlot spelen, niet eindeloos je 
berekeningen controleren en er op durven 
vertrouwen dat het gewoon klopt wat je van 
plan bent. Ik zal het proberen, maar een ga-
rantie voor succes is het natuurlijk niet. On-
nadenkend spel in de opening leidt immers 
maar al te gauw tot nieuw materiaal voor deze 
rubriek! 
 
De blunder in de eerste partij levert 3 punten 
op vanwege het verspelen van een licht stuk. 
De vraag welke Erik stelt na de tweede partij 
kunnen wij begrijpen: inderdaad een trieste 
vertoning, een flinke beloning waard. We zijn 
echter gebonden aan het reglement, en mogen 
alleen de concrete blunder van het uit handen 
geven van een zekere remise-stelling, in reke-
ning brengen: 8 punten. 
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Wim Krijnen – Ton Bontsema 
Interne competitie 9 december 
Eén van onze vaste klantjes in de blunderru-
briek is Wim Krijnen, die steevast zichzelf 
aangeeft. We zouden er bijna iets van gaan 
denken. Blundert hij wellicht opzettelijk om 
zodoende toch nog enig klassement te win-
nen? Een dergelijke vorm van competitiever-
valsing kunnen wij natuurlijk niet toestaan! 
Mochten wij erachter komen dat er inderdaad 
boos opzet in het spel is om Blunderkoning te 
kunnen worden, dan schuwen wij niet de des-
betreffende speler uit het klassement te 
schrappen. Vooralsnog geven we Wim echter 
het voordeel van de twijfel. Wel doen we bij 
deze nog eens een dringende oproep aan alle 
andere spelers: blijf vooral jullie blunders in-
sturen want anders zijn het altijd dezelfden 
die in deze rubriek staan.  

 
Diagram, na 30…b6  

Ton heeft net b6 gespeeld met een remiseaan-
bod. Ik sta een pion achter, met ongelijke lo-
pers. Ik ben de hele partij aan het drukken 
over de f- en g-lijn en er heeft ongetwijfeld 
ergens een goed loperoffer op h6 in gezeten, 
maar heb het niet aangedurft. Inmiddels is 
Ton sterk geworden over de d-lijn en heeft de 
pion op f5 behoorlijk onder schot. Maar ik 
(over)moedig vind het zonde om zo'n span-

nende stelling remise te geven en natuurlijk 
overschat ik mijn eigen kansen. Ik neem het 
remiseaanbod dus niet aan en zet 31.Le3. Ton 
gaat met zijn koning uit de penning weg: 
31…Kf8. Ik had bij de weigering van het re-
miseaanbod al gezien dat de loper naar d2 
kan, want slaan op d2 (Txd2, Txd2, Dxd2) 
betekent met de dame binnenvallen op g7 en 
winst van de toren op f6. Dus mijn zet is 
32.Ld2. Ton ziet het ook en doet een zet waar 
ik geen rekening mee had gehouden: 
32…Td4. Oei nu moet mijn dame weg, maar 
niet naar het veld waar ik hem naar 
toe tranporteer: 33.De2?? Niet in de gaten dat 
er nog een loper op b5 staat. Ton neemt in 
dankbaarheid mijn mooie dame van het bord: 
33…Lxe2. Weg dame en weg partij. Ik kan 
niet zeggen dat ik lekker heb geslapen. 
 
Wim krijgt er tien blunderpunten bij wegens 
volstrekt onnodig dameverlies. 
 
 
Tony Westermann – JW Tamminga 
Interne competitie 9 september 
Nog een oude koe  JW Tamminga 
Ik dacht in Tony Westermann een bondge-
noot te hebben gevonden in mijn aversie te-
gen de mode van het vol trots insturen van 
zelfgemaakte blundertjes om maar eens in de 
En Passant te komen, of tegen, nog erger, het 
aangeven van de blunders van tegenstanders 
of zelfs van willekeurige, nietsvermoedende 
en al dan niet minder getalenteerde clubgeno-
ten. Of misschien uit een soort rancune juist 
je meer getalenteerde clubgenoten aangeven. 
Of het is, laatste mogelijkheid, gewoon een 
uiting van de verheerlijking van de loserscul-
tuur, zoals bij programma’s als Idols waar een 
oneindige stroom talentloze doch van zichzelf 
overtuigde sukkels voorbijtrekt om reeds 's 
avonds met hun smoel op de TV te komen, 
zoals onze ter ziele gegane volksschrijver het 
zo treffend verwoordde. 
En hoewel ik het ook wel bont gemaakt had 
met mijn geblunder, voelde het als een dolk-
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steek in mijn rug dat Tony mij er hoogstper-
soonlijk bij lapte door een oude koe van voor 
de vakantie uit de sloot te vissen en die te pu-
bliceren. (EP september. Het betreft de laatste 
officiële partij uit het vorige seizoen).  
Vlak na de start van de competitie trof ik 
weer Tony Westermann. Het spreekt voor 
zich dat ik toch al op revanche gebrand was 
na ons vorige treffen, en met dit gegeven er 
bij was ik helemaal niet meer voor rede vat-
baar. In het dagelijks leven ben ik een vrede-
lievend en vroom christenmens, maar in mijn 
vrije tijd en bij het schaken geldt het Oudtes-
tamentische principe oog om oog, tand om 
tand.  Ik ben Tony dan ook zeer erkentelijk 
dat hij mij een uitgelezen kans bood hem één 
en ander betaald te zetten.  
Het heeft ons overigens een paar maand ge-
kost om de tamelijk chaotische eindfase te re-
construeren, met vooral dank aan Tony. 
 
Tony Westermann - JW Tamminga 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3  Pxe4 
5.Pc3 Pxc3 6.dxc3 Gewoon weer hetzelfde 
als  de vorige keer. 
6….Le7 7.Le3 Pc6 8.Dd2 Le6 9.Lb5 0-0 
10.h4 h6 11. Lxh6  Tony gooit er maar eens 
de beuk in. Moest allemaal net kunnen, dacht 
ik ijzig kalm.  
11 ...gxh6 12.Dxh6 Lf5 13.0-0-0 Lf6 14.g4 
Lg7 15.Df4 Lh7 16.g5 Pe5 17.Pxe5 dxe5 
18.Dg4  De7 19.Td7 Dc5 20.Lc4 Dc6 21.Th-
d1 b5 22.Ld5 Dg6 23.Td2 c6 24.Lb3 a5 
25.a4 Df5 26.Dg2 e4 27.h5 Kh8 28.h6 Le5 
29.Kb1 Lf4 30.Td1 Lxg5 31.Td6 Lg6 
32.Txc6 Lxh6 
 
[Analyse door de blunderredactie: nu had wit 
hier de ijzersterke zet 33.Lxf7! gehad met pi-
onwinst en ook nog een stuk. Misschien 
moest de blunderredactie voor het nalaten van 
deze zet nog punten uitdelen, maar zij is van 
oordeel dat Tony al voldoende is gestraft.] 

 
33.Th1 33…Kh7 34.Td1 Wit heeft hier nog 
een zo’n anderhalve minuut, zwart nog drie á 
vier 
34 ...Te8 Hier bied ik remise aan maar Tony 
slaat dit om voor mij onbegrijpelijke redenen 
af. Principieel,is later zijn verklaring. Ik ver-
bruik  echter te veel tijd en plotseling zit ik 
ook in vliegende tijdnood. 
35.Td5 Ik probeer een dameruil te forceren 
met 
35. ..Df3 en mijn vlag valt. Tony ziet niks en 
speelt 
36.Td1 Ik doe ook of ik niks gezien heb en 
speel  
[Zie voor de volgende zetten ook het com-
mentaar van de redactie hieronder.] 
36… Df3 37.Dg2 Plotseling zie ik een onge-
dekte toren op c6 staan en speel 
37...e3 38.fxe3 Dxc6 Tony verzuimt weer op 
de klok te kijken en geeft direct op. 
Ik vraag tien blunderpunten voor Tony Wes-
termann voor opgeven terwijl je al gewonnen 
hebt.  
 
Opmerking van de blunderredactie: 
1. De gevraagde blunderpunten kunnen ui-
teraard worden toegekend, doch niet meer dan 
8 conform de omschrijving in het reglement: 
niet claimen bij het vallen van de vlag. Bij 
deze beslissing is in aanmerking genomen dat 
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Tony al genoeg is gestraft met het onnodig 
verliezen van deze partij. 
2. Geheel volgens het wedstrijdreglement 
hebben beide spelers de laatste zetten niet ge-
noteerd vanwege grote tijdnood. Hetzelfde 
reglement schrijft ook voor dat na afloop van 
de partij de notatie alsnog moet worden bij-
gewerkt. Dit is echter niet correct gebeurd. 
Zie hiervoor de zet 36. ..Df3. Volgens de 
aangeleverde notatie was deze zet (ook) al 
uitgevoerd op de 35e zet van zwart. Door de 
redactie hierop geattendeerd slaagde Jan-
Willem er echter niet meer in om een betere 
versie te geven dan die welke hierboven is 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 

Blunderklassement  Oud Nieuw 
Wim Krijnen 25 35 
 volstrekt onnodig dameverlies  
Durk Elzinga 15 15 
Judith Valkenburg 13 13  
Erik Hoeksema 0 11 
 verspelen van een licht stuk; 
 een zekere remise uit handen geven  
Oswaldo Sield 10 10 
Jasper Vos 10 10 
Tony Westermann 0 8 
 niet claimen bij het vallen van de vlag  
Edwin Zuiderweg 5 5 
Henk van Putten 5 5 
Johan Zwanepol 0 5 
 een uitgereden paard opnieuw op stal gezet 
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JEUGDAFDELING 
 

Interne jeugdcompetitie 
(Bij het gereedmaken van deze EP waren 
hierover geen gegevens te verkrijgen.)  
 

Kuikenfuif 2008 
De kuikenfuif is gewonnen door Tom Wit-
senburg. Hij scoorde in de Finalegroep A 2 
½ punt uit 3.  Hij pakte uit de rijk gevulde 
prijzentafel echter geen kip, maar een pak 
koekjes. Jasper Hupkes, winnaar van de B-
groep, won de Vegterrolletjes met slagroom. 
De kip was voor Wessel van der Vegt, win-
naar van de E-groep.  
 
Eindstanden per voorronde groep  

Groep A 
1.  Milan Mostertman 2½ 
2.  Tom Witsenburg 2 
3.  Xander Mostertman 1 
4.  Olav Mostaertman ½ 

Groep B 
1.  Jasper Hupkes 3  
2.  Bert ter Bogt 2 
3.  Lucas van Foreest 1 
4.  Aafko Boonstra 0 

Groep C 
1.  Renout Swarts 3 
2.  MelchiorHillenkamp 1½     
3.  Lucian Franzky 1 
4.  Leon Collenteur  ½ 

Groep D 
1.  Jordan van Foreest 3 
2.  Jorn Veenstra 1 
3.  Feiko Smid 1 
4.  Puria Tawakuli 1 

Groep E 
1.  Wessel van der Vegt 3 
2.  Tom Stomphorst 2 
3.  Pieter van Foreest 1 
4.  Robin de Graaf 0 

Groep F 
1.  Tom Hermes 3 
2.  Kerwin Meijdam 2 
3.  Tom Visser 1 
4.  Jorrit Veltkamp 0 

Groep G 
1.  Nynke de Graaf 3 
2.  Seb Koster 2 
3.  Celine Li 1 

Groep H 
1.  Marinus Veldkamp 2 
2.  Thomas Groothoff 0 
 
 

KNSB jeugdcompetitie 
Meesterklasse A 
Op de vierde speeldag van de landelijke 
jeugdcompetitie moest  het AB-team in de 
Meesterklasse A in de 7e en 8e ronde een re-
glementair verloren partij accepteren omdat 
Milan Heller in een laat stadium afzegde. 
Desondanks speelde het team in beide ronden 
gelijk, eerst tegen Op Eigen Wieken, daarna 
tegen Leiderdorp. Het team eindigde daarmee 
op de zevende plaats en wist daardoor aan 
degradatie te ontkomen. 
 
Eindstand na 8 ronden 
Meesterklasse A Mp Bp 
1. HMC Calder 1 14 22½ 
2. Zukertort 1 13 21 
3. Bobby Fischer 12 20 
4. De Schaakmaat 1 11 22½ 
5. Zukertort 2 9 19½ 
6. Chesscool 1 9 16½ 
7. Groningen 1 8 16 
8. Amersfoort 8 14 
9. SV Spijkenisse 1 8 14 
10. Op Eigen Wieken 1 7 16 
11. Messemaker 1847 7 16 
12. Schaakmat-Winterkoning 6 14 
13. Veenendaal 6 13½ 
14. HMC Calder 2 5 15½ 
15. Leiderdorp 1 5 15 
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Meesterklasse C 
Het  C-team startte deze speeldag vanuit de 5e 
positie. In de 7e ronde moest het C-team van 
Groningen zijn meerdere erkennen in Unitas 
(1-3). In de daaropvolgende 8e ronde was het 
vervolgens Groningen dat met 2½-1½ het 
matchpunt scoorde. Omdat alle andere uitsla-
gen gunstig vielen voor Groningen, eindigde 
het team op de 4e plaats. Een goede prestatie. 
Eindstand na 8 ronden 
Meesterklasse C Mp Bp 
1. Botwinnik 16 30½ 
2. Santpoort 12 22 
3. Unitas 12 20½ 
4. Groningen 10 17½ 
5. Zukertort 10 16½ 
6. Leudal 10 16 
7. De Toren Arnhem 1 9 19½ 
8. De Schaakmaat 9 17½ 
9. De Pion 9 14½ 
10. Baarnse SV 8 17½ 
11. Moira-Domtoren 8 17 
12. Krimpen a/d IJssel 8 16½ 
13. Voorschoten 8 16 
14. Bobby Fischer 8 15½ 
15. Sneek 7 16 
16. Leiderdorp 7 15 
17. VAS 7 15 
18. Winterkoning/Bergen 7 14½ 
19. WSG 6 15 
20. Lonneker 6 12 
21. De Toren Arnhem 2 5 12½ 
22. Caissa 4 12 
23. Garde 4 10 
 
Meesterklasse D 
Het D-team moest het de laatste dag opnemen 
tegen drie tegenstanders, waarvan de eerste 
twee van ongeveer dezelfde sterkte –gemeten 
aan de positie in de eindstand. De 7e  ronde 
bracht met  3½-½ een overwinning tegen de 
Waagtoren/Winterkoning, in de 8e ronde werd 
gelijk gespeeld tegen SHTV. In de laatste 
ronde moest het team met 1-3 buigen voor 
D4, de koploper van het klassement. 
 

Eindstand na 9 ronden 
Meesterklasse D Mp Bp 
1. D4 17 26½ 
2. De Toren Arnhem 1 15 25 
3. Zukertort 1 12 22½ 
4. VAS 11 21½ 
5. Op Eigen Wieken 11 20½ 
6. MSV-VSM 11 19½ 
7. De Toren Arnhem 3 10 23½ 
8. De Toren Arnhem 2 10 20 
9. Leiderdorp 10 18½ 
10. De Cirkel 10 18½ 
11. Groningen 9 20½ 
12. Santpoort 9 19½ 
13. SHTV 9 18½ 
14. Voorschoten 9 18½ 
15. De Waagtoren/Winterkoning 9 15 
16. Botwinnik 8 19½ 
17. SSV Bongerd/Klim-OP 8 17½ 
18. Sneek 8 13½ 
19. Rijswijk 7 18 
20. Zukertort 2 7 15½ 
21 Moira-Domtoren 6 16 
22. Dr Max Euwe 6 15½ 
23. Hooglands SG 4 8½ 
 
 

NOSBO Jeugdcompetitie 
Op 10 januari werd in Haren de NOSBO-
jeugdcompetitie voor de categorieën C en D 
gehouden. In de C-categorie hadden zich 4 
teams ingeschreven, in de D-categorie streden 
8 teams. 
 
C-categorie 
De 4 teams speelden een dubbelrondige com-
petitie, waar iedere speler zijn tegenstander 
dus een keer met zwart en wit bestreed.  
Er vielen maar liefst drie NK-plaatsen te ver-
dienen. 
Op voorhand was Assen de grootste favoriet. 
In de derde ronde verloor Assen echter on-
verwacht van Groningen, zodat er drie teams 
gelijk stonden. Dat was na 6 ronden weer het 
geval, maar op bordpunten werd Assen toch 
kampioen. Van der Linde en Groningen 
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maakten de strijd om de tweede plaats zeer 
spannend. Alles hing af van de partij tussen 
Vaclav Ocelik en Ruben Brouwers. Als Va-
clav zou winnen, zou Groningen tweede zijn, 
bij verlies Van der Linde. Bij remise zou het 
helemaal ingewikkeld worden: onderlinge re-
sultaat, sb-punten, bordpunten, alles was ge-
lijk. Gelukkig kwam het niet zo ver: Vaclav 
verloor en daarmee eindigde Van der Linde 
op de tweede en Groningen op de derde 
plaats.  
Eindstand Cat C Mp Bp 
1. SC Assen                8   16 
2. Van der Linde           8   14½ 
3. SC Groningen            8   14 
4. Unitas                  0   3½ 
De nummers 1 t/m 3 zijn geplaatst voor de 
landelijke jeugdcompetitie volgend seizoen in 
Amersfoort. 
 
D-categorie 
Acht teams streden om de ereplaatsen en een 
plaats op de landelijke jeugdcompetitie.  
Groningen 1 bleek veel te sterk voor de rest van 
het veld. Alle wedstrijden werden gewonnen. Al-
leen Olav Mostertman moest er nog even inko-
men. In de laatste twee ronden werd zonder Flori-
an Verweij gespeeld, die een muziekuitvoering 
had. Deze wedstrijden werden toch met 3-1 ge-
wonnen. 
Groningen 2 eindigde op de tweede plaats. De 
gebroeders van Foreest worden wekelijks beter 
(aldus de NOSBO website). Haren eindigde met 
een verschil van op 1½  bordpunt op de derde 
plaats.  
Eindstand Cat D Mp Bp 
1. Groningen 1                   14  24 
2. Groningen 2                   10  18½ 
3. Haren 1                       10  17 
4. Assen                         8   17½ 
5. Unitas                        7   12½ 
6. Haren 2                       3   9 
7. Groningen 3                   3   7½ 
8. Paardensprong                 1   6   

Groningen 1 is geplaatst voor de landelijke 
jeugdcompetitie volgend seizoen in Amers-
foort. 
 
 
GP toernooi Schaakstad Groningen 
Aan dit toernooi op 24 december namen 8 
jeugdige spelers van SC Groningen deel. 
Allen eindigden in hun groep in de bovenste 
helft bij de eindstand. In de groepen C, D en 
E was het een speler van SG Groningen die 
als eerste eindigde.  
Hieronder een overzicht van de plaatsing van 
de Groninger spelers in de verschillende 
groepen. 

A-groep 7 deelnemers 
3. Jordan van Foreest 

(gedeelde tweede plaats, op grond van on-
derling resultaat 3e)  

B-groep 8 deelnemers 
4. Leon Collenteur 

(gedeelde derde plaats, op grond van SB-
score 4e) 

C-groep 8 deelnemers 
1. Lucas van Foreest 

D-groep 8 deelnemers 
1. Bram Schipper 
(gedeelde eerste plaats, op grond van onder-
ling resultaat 1e) 

E-groep 8 deelnemers 
1. Jorn Veenstra 
2. Wietse Hoekstra 

(gedeelde tweede plaats, op grond van on-
derling resultaat 2e) 

4. Tom Hermes 

F-groep 8 deelnemers 
3. Pieter van Foreest 
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Verslag ALV 16 september 2008 
 
 Wim Krijnen 
 Secretaris SG Groningen 
 
Een gewoonte in de club was dat vrij kort na 
de ALV het verslag in het clubblad verschijnt. 
Vorig jaar is het bestuur van die gewoonte af-
geweken en werd het verslag tegelijk met de 
stukken van de komende ALV in het eerste 
nummer van clubblad in het nieuwe clubjaar 
gepresenteerd. Het grote voordeel daarvan is 
dat de leden tegelijk alle stukken onder ogen 
krijgen en niet naarstig op zoek behoeven te 
gaan naar de EP waarin het verslag staat. 
Voor de geordende geesten onder de leden is 
dit natuurlijk geen enkel probleem, maar er 
zijn natuurlijk ook leden die een chaotischer 
archief erop na houden. 
Ook het bestuur vond het wel handig dat alle 
stukken in een keer in de EP verschijnen.  
 
Daarom heeft het bestuur besloten, hoewel 
het verslag wel klaar is, dit in de EP van au-
gustus 2009 op te nemen. Dat moet toch geen 
bezwaar voor de leden zijn. 
 
 

Nieuwjaarssimultaan 
 
Op de eerste speelavond van het nieuwe jaar 
stond op het programma de Nieuwjaarssimul-
taan, te geven door Jan Werle en Daan Bran-
denburg. Om onbekende reden kwam Jan 
Werle niet opdagen, zodat Daan alleen alle 19 
opgekomen liefhebbers moest bedienen. 
Van dit totaal van 19 partijen wist de simul-
taangever er 16 te winnen, en moest hij drie 
keer remise toestaan. 
Ondanks de matige opkomst was het toch een 
gezellige avond. 
 
 

NOSBO beker 
 
Op 6 januari had de Nieuwjaarssimultaan in 
eigen huis concurrentie van de NOSBO be-
kerwedstrijd. De viertallen Groningen 3 en 4 
speelden tegen Van der Linde en SISSA 2. 
Groningen 3 wist te winnen met 3-1 en gaat 
daarmee door naar de volgende ronde. 
Groningen 4 kwam niet verder dan een gelij-
ke stand van 2-2. De daarna volgende 5 minu-
ten per persoon partijen werden door SISSA 
knap gewonnen met 3-1.   
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TAMMINGA 
 
Waarom vrouwen niet kunnen schaken 
 
Levon Aronian had voor Corus een nieuwe hoed gekocht. 
En een nieuw pak. Ieder toernooi vraagt zijn eigen kleding, vindt hij. 
In de NRC van 16 januari geeft hij heeft een verklaring waarom er zo weinig vrou-
wen schaken. “Schaken is een wreed spel, je moet voor bloed gaan en daar zijn 
vrouwen te gevoelig voor. Dat gaat tegen hun natuur in, tenminste in mijn klassieke 
beeld van vrouwen. In schaken moet je kwaadaardig zijn en erg agressief. Als je ver-
liest zijn er geen excuses. Daar zijn meisjes te aardig voor. Het wrede van schaken is 
het verliezen.”  
Vrouwen moeten dus een dubbele inspanning leveren om met de mannen mee te 
kunnen schaken. Eerst moeten ze hun eigen aardigheid en gevoeligheid overwinnen 
om een noodzakelijke basishoeveelheid wreedheid te kweken en daarna moeten ze 
zich op dat vlak meten met mannen die dat van nature al in zich hebben. Dat vereist 
dubbele inzet. Als we Aronian willen geloven moeten vrouwen die wel schaken op 
redelijk of hoog niveau daarom wel gruwelijke monsters zijn.  
Op de wetenschapspagina van dezelfde krant gaat het ook over schakende vrouwen. 
Dat er zo weinig vrouwen schaken komt gewoon doordat er minder meisjes dan jon-
gens beginnen met schaken, stelt Merim Bilalic van de universiteit van Oxford. De 
gemiddelde rating is hetzelfde, de uitval bij schakende jongens en meisjes ook. Bila-
lic gooit het op culturele verschillen: schaken wordt gezien als een mannensport. 
Meisjes krijgen van jongs af aan te horen dat ze het toch niet kunnen en er dus ook 
niet aan hoeven te beginnen.  
Al met al komen we dus nauwelijks dichter bij een antwoord op de vraag waarom 
vrouwen niet kunnen schaken.  
Ik heb eens gelezen dat sport allereerst een middel is voor mannen om uit te maken 
wie het zwaarst geschapen is. De beste sporter bewijst dat hij de grootste pik heeft en 
daarmee zeer aantrekkelijk is voor de vrouwen.  
Dat geldt dan alleen voor mannensport. Bij een gemengde sport als schaken roept het 
een complicatie op: een vrouw kan overtuigend bewijzen dat ze de grootste heeft en 
dan heeft ze hem nog niet. Zo bekeken zitten vrouwen dus voor niks te schaken en 
het is dan ook geen wonder dat de meesten er niet eens aan beginnen.  
Een heel vrouwelijke verklaring stond in het dagelijks magazine van het pas gehou-
den Schaakfestival. Daar zegt schaakster Marlies Bensdorp dat het komt door de so-
ciaal weinig vaardige en slecht verzorgde mannen die je wel eens tegenkomt in de 
schaakwereld. “Weet je wel hoe vaak het stinkt in de speelzaal?!” 
Ik vrees dat de hele hoedenkast van Aronian daar niet tegenop kan.  
Het advies dus voor alle mannen die wel eens wat vaker een vrouw tegenover zich 
aan het bord willen: zeg iets aardigs en ga in het vervolg voor het schaken onder de 
douche in plaats van er na of helemaal niet. En koop eens een nieuw schaakpak. 
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COLOFON 
 

Redactie / Bezorging / Reproductie  
Eindredacteur   Durk Elzinga 
  Ubbegalaan 16;  9727 DT  Groningen 
  e-mail:  durkelzinga@home.nl tel:  050-526 40 55 

Redacteur blunderrubriek  Michiel Meeuwsen 
   e-mail:  m-meeuwsen@home.nl 

Bezorging   Joop Kremer, Nico Karsdorp 
Reproductie   RCG, oplage 150 
 

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Henk Haisma Churchillstraat 27;  9728 SE  Groningen 
  e-mail:  haism030@planet.nl  tel:  050-525 46 62  

Secretaris Wim Krijnen Dr. Hofstede de Grootkade 3;  9718 KA  Groningen 
  e-mail:  w.t.g.krijnen@planet.nl tel:  050-306 12 83   

Penningmeester Floris Zoutman Frederikstraat 22B4;  9724 KC  Groningen 
      Gironr  837638  e-mail:  fzoutman@hotmail.com  tel:  06-454 685 16  
Interne competitie Judith Valkenburg   

Externe competitie Henk Haisma    
Jeugd Hiddo Zuiderweg   

Algemeen Paul Zilverberg 
 

Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128;  Groningen  tel:  050-529 42 89 

Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1;  Groningen 

Speellokaal KNSB Het Heerenhuis Spilsluizen 9;  Groningen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c;  9711 KM  Groningen  
  e-mail:  gnkarsdorp@hetnet.nl tel:  050-318 34 04 
Website www.scgroningen.nl 
 

Andere functionarissen 
Interne Competitie Valkenburg (coörd.),  Zilverberg,  E.Zuiderweg 
Teamleiders G1 Bart Beijer G2 Henk Haisma 
 G3 Casper Rupert G4 Johan Zwanepol G5 Ferry Ruigendijk 
 G6 Jan-Willem Tamminga G7 Michiel Meeuwsen G8 Hiddo Zuiderweg 

Jeugd 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 
Website Haisma, Houtman, van Putten, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 

www.scgroningen.nl
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Agenda jeugd 

Januari 
29 Clubavond 
30 Jannescup, 5e ronde  

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

Maart 
5 Clubavond   
7 KNSB competitie 
 NOSBO schoolschaken BO, 

halve finales 
12 Clubavond 
14 Hunzeborgh jeugdtoernooi, 

groningen 
19 Clubavond 
20 Jannescup, 7e ronde 
21 Open Gronings Rapidkam-

pioenschap, Bedum 
26 Clubavond 
28 NOSBO schoolschaken BO,  

finale 
 KNSB competitie 

 
 

Agenda senioren 

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 
 

Maart 
3 Interne 
 Groningen 3 –Roden  
 Groningen 5 –Assen  
 Groningen 8 – Oostermoer 3 
6 SISSA 2 – Groningen 4 
 Oostermoer 4 – Groningen 7 
7 Zesde KNSB ronde 
  Homburg A’doorn – Hotels.nl 
  Emanuel Lasker –Groningen 2
10 Interne [laatste ronde 2eperiode]
12 Unitas 7 – Groningen 6 
17 Active Chess 

Maart (vervolg) 
24 Active Chess 
 Groningen 4 – Haren 2 
 Groningen 8 – ESG 3 
26 Oostermoer – Groningen 5  
27 Assen – Groningen 3 
 SISSA 4 – Groningen 7 
28 Zevende KNSB ronde 
  Hotels.nl – LSG  
  Groningen 2 – Fischer  Z 
31 Interne [begin 3e periode] 
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Inleveren kopij uiterlijk 25 februari 2009 
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