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VAN HET BESTUUR 
 
 

I Aankondiging van een extra 
Algemene Ledenvergadering te houden op 12 mei 2009 

 

Nadere gegevens hierover kunnen leden van Schaakclub Groningen vinden in de gedrukte 
uitgave van deze EP 46.5 en zondig in volgende nummers.   
   
 
 

II Wijziging agenda senioren 
 
A. Op verzoek van een aantal spelers wordt er een wijziging in de agenda doorgevoerd. 
Active Chess wordt gehouden op 17 en 31 maart. Op deze manier kan iedereen die dat wil deel-
nemen aan Active Chess en zo hoort het ook. 
De eerste ronde van de derde periode interne is verplaatst naar 24 maart (was 31 maart).  
 
B. In verband met de extra ALV zal het op 12 mei geplande snelschaakkampioenschap 
worden verplaatst. U leest daarover meer in de volgende EP. 
 
 
 

III Penningmeester gezocht 
 
Het bestuur doet dringend een beroep op de leden van de schaakclub om te zoeken naar een 
nieuwe penningmeester. Floris Zoutman gaat per 1 april naar Rotterdam. Een soepele overgang 
vereist dat we zeer binnenkort een opvolger vinden. Ook suggesties voor geschikte kandidaten 
zijn welkom. 
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[De inhoud van deze pagina in de gedrukte versie is alleen bestemd voor leden van  
Schaakclub Groningen] 
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INTERNE COMPETITIE 
2008 – 2009 17-2-2009 
Stand periode 2  na 9e ronde  
 

De uitslagen van de 10e ronde en daarmee 
de stand na de 10e waren nog niet beschik-
baar bij het afsluiten van dit nummer.  

  

GROEP A  Rating Score Pnt 
  1. Roel Donker            2082    3.0 – 3 23 
  2. Casper Rupert          1948    3.0 – 3 23 
  3. Edwin Zuiderweg   1913    4.0 – 7 21 
  4. Huub Roeterink      1800    2.5 – 4 21 
  5. Jan Hiemstra           1988    1.5 – 2 21 
  6. Floris Zoutman      1847    1.0 – 1 21 
  7. Nico Karsdorp       1800    1.0 – 1 21 
  8. Marcel Pouw          1843    2.5 – 5 20 
  9. Reno Emerencia     1869    2.0 – 4 20 
10. Henk van Putten    2061    1.0 – 2 20 
11. Hiddo Zuiderweg  1841    0.0 – 1 19 
12. Johan Zwanepol    1838    1.5 – 6 17 
13. Henk Pompstra     1781    0.5 – 6 15 
 
 
GROEP B Rating Score Pnt 
  1. Tim Loos 1740 5.0 – 6 24 
  2. Peter Bodewes 1857 3.0 – 4 22 
  3. Eisse Bakker 1643 4.5 – 8 21 
  4. Hilbert Grashuis 1750 3.5 – 6 21 
  5. Henk Haisma      1683 3.5 – 6 21 
  6. Bart Beijer       1657 2.0 – 3 21 
  7. David Knight     1750 2.0 – 3 21 
  8. Henk Clermonts    1646 2.5 – 5 20 
  9. Andreas Tasma     1600 2.0 – 4 20 
10. Gert Jan Tjoelker 1650 2.0 – 5 19 
11. Durk Elzinga      1402 1.0 – 3 19 
12. Peter Weide     1876 1.0 – 3 19 
13. Jan-Willem Tamminga1517 0.0 – 1 19 
14. Joop Kremer     1650 1.0 – 7 15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEP C Rating Score Pnt 
  1. Ton Bontsema 1593 7.0 – 8 26 
  2. Wim Krijnen 1607 4.5 – 7 22 
  3. Jaap Koekoek 1600 1.0 – 1 21 
  4. Paul Zilverberg 1585 3.5 – 7 20 
  5. Uuldrick Groeneveld 1450 1.5 – 4 19 
 6. Jasper Vos 1273 0.0 – 1 19 
  7. Michiel Meeuwsen 1288 3.0 – 8 18 
  8. Tony Westermann 1584 2.0 – 6 18 
  9. Judith Valkenburg 1038 0.0 – 3 17 
10. Oswaldo Sield 1556 1.0 – 6 16 
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Uitslagen per ronde  
Ronde 9  17/2/09 
Roel Donker           - Edwin Zuiderweg      1-0 
Floris Zoutman        - Huub Roeterink         1-0 
Nico Karsdorp         - Henk Pompstra          1-0 
Eisse Bakker          - Marcel Pouw            0-1 
Tim Loos              - Peter Bodewes          rem 
Henk Haisma           - Hilbert Grashuis       rem 
Peter Weide           - Henk Clermonts       rem 
Ton Bontsema         - Andreas Tasma         0-1 
Michiel Meeuwsen - Wim Krijnen            0-1 
Paul Zilverberg       - Uuldrick Groeneveldrem 
Tony Westermann   - Oswaldo Sield          1-0 
 
 
Ronde 8  10/2/09 
Reno Emerencia      - Casper Rupert 0-1 
Edwin Zuiderweg   - Johan Zwanepol 1-0 
Henk Pompstra        - Roel Donker            0-1 
Peter Bodewes         - Hilbert Grashuis      rem 
Eisse Bakker          - Durk Elzinga           1-0 
Andreas Tasma        - David Knight           0-1 
Joop Kremer           - Henk Haisma            0-1 
Ton Bontsema         - Judith Valkenburg    1-0 
Michiel Meeuwsen - Paul Zilverberg        0-1 

 
 

 
Ronde7  3/2/09 
Casper Rupert         - Edwin Zuiderweg     1-0 
Roel Donker           - David Knight           1-0 
Durk Elzinga          - Tim Loos               0-1 
Hilbert Grashuis      - Andreas Tasma         1-0 
Henk Clermonts      - Joop Kremer            1-0 
Uuldrick Groeneveld - Eisse Bakker          0-1 
Paul Zilverberg       - Ton Bontsema           0-1 
Wim Krijnen           - Oswaldo Sield          1-0 
Tony Westermann  - Michiel Meeuwsen  0-1 
 
 

 
Ronde 6  27/1/09 
Huub Roeterink       - Reno Emerencia   rem 
Edwin Zuiderweg   - Henk van Putten      1-0 
Johan Zwanepol       - Jan Hiemstra           0-1 
Marcel Pouw           - Henk Pompstra          1-0 
Eisse Bakker          - Peter Bodewes          0-1 
David Knight          - Hilbert Grashuis       1-0 
Andreas Tasma       - Gert Jan Tjoelker     1-0 
Joop Kremer           - Paul Zilverberg        1-0 
Oswaldo Sield         - Peter Weide            rem 
Wim Krijnen           - Tony Westermann     1-0 
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EXTERNE COMPETITIE (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 
 

KNSB Meesterklasse 
5e ronde – 7 februari 
BSG - Voerendaal 3 -7 
ESGOO - HSG 1½ - 8½ 
Utrecht - LSG 6½ - 3½ 
HMC Calder - Homburg Apeldoorn 5½ - 4½ 
Hotels.nl - Schrijvers Rotterdam 6½ - 3½ 
 
Stand na 5e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  HSG 10 36  x . . . . 6½ 7½5½ 8½ 8 
2.  Hotels.nl 8 33½  . x 6 6½ 8½ . . . 4½ 8 
3.  HMC Calder 6 27½  . 4 x 4 5½ 5½ . . . 8½ 
4.  Schrijvers Rotterdam 6 25½  . 3½ 6 x 4½ . 6 . 5½ . 
5.  Utrecht 6 23½  . 1½ 4½ 5½ x 5½ . 6½ . . 
6.  Homburg Apeldoorn 4 25½  3½ . 4½ . 4½ x 5½ . 7½ . 
7.  Voerendaal 4 24½  2½ . . 4 . 4½ x 6½ . 7 
8.  LSG 3 24½  4½ . . . 3½ . 3½ x 5 8 
9.  ESGOO 3 19  1½ 5½ . 4½ . 2½ . 5 x . 
10.BSG 0 10½  2 2 1½ . . . 3 2 . x 
 

KNSB Klasse 2A 
5e ronde – 7 februari 

Purmerend - ZSC-Saende 5½ - 2½ 
VAS 2 - HSG 2 1 - 7 
Dion Hardenberg - Fischer Z 3½ - 4½ 
SISSA - Emanuel Lasker 4½ - 3½ 
Groningen 2 - Dr. Max Euwe 4½ - 3½ 
 
Stand na 5e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   Purmerend 8 23½  x . 4½ 1½ 5½ 5 7 . . . 
2.   Dr. Max Euwe 7 27½  . x . . 6½ 3½ 6½ 4 . 7 
3.   HSG 2 6 26½  3½ . x 6 3½ . . . 6½ 7 
4.   Fischer Z 6 22  6½ . 2 x 3½ . . 4½ . 5½ 
5.   ZSC-Saende 6 17½  2½ 1½ 4½ 4½ x . . . 4½ .  
6.   Groningen 2 4 18½  4½ 4½ . . . x 4½ 3½ . 3 
7.   SISSA 4 16  1½ 1½ . . . 3½ x 5½ 4½ . 
8.   Dion Hardenberg 3 18  . 4 . 3½ . 4½ 2½ x 3½ . 
9.   Emanuel Lasker 3 17  . . 1½ . 3½ . 3½ 4½ x 4 
10. VAS 2 3 13½  . 1 1 2½ . 5 . . 4 x 
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NOSBO Promotieklasse 
5e ronde – 2/3/6 februari 

Roden          - Groningen 5    6 - 2 
Groningen 4    - Staunton 2     6½ - 1½ 
Oostermoer     - SISSA 2        5 - 3 
Assen          - Van der Linde  3 - 5 
Haren 2        - Groningen 3    5 - 3 

Stand na 5e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  Groningen 3     8   25    x   5    3    .   6    .    .    .    6½   4½ 
2.  Groningen 4     8   23½   3   x    .    .   .    4½  4½  .    6½   5 
3.  Haren 2         8   23½   5   .    x    .   6    3    .    4½   .    5 
4.  Roden           7   23    .   .    .    x  3½  4½  5    4    .    6 
5.  Van der Linde   6   18½   2   .    2    4½  x    .    5    .    5    . 
6.  Oostermoer      4   20½   .   3½   5    3½  .    x    3½   5    .    . 
7.  Assen           4   18½   .   3½   .    3   3    4½   x    4½   .    . 
8.  SISSA 2         3   19½   .   .    3½   4   .    3    3½   x    5½   . 
9.  Staunton 2      2   13½   1½  1½   .    .   3    .    .    2½   x    5 
10. Groningen 5     0   14½   3½  3    3    2   .    .    .    .    3    x 
 

NOSBO Klasse 2A 
4e ronde –  20 januari 

Groningen 6   - Veendam 2     5½ - ½ 
Oostermoer 2  - Grijpskerk    2 - 4 
Unitas 7      - Hoogeveen 3   4 - 2 
Assen 2       - Staunton 3    3½ - 2½ 

5e ronde –  10 februari 

Veendam 2     - Staunton 3    ½ - 5½ 
Hoogeveen 3   - Assen 2       1½ - 4½ 
Grijpskerk    - Unitas 7      2 - 4 
Groningen 6   - Oostermoer 2  4 - 2 

Stand na 5e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 
1. X 
1. Groningen 6   9   22    x  .    .   4   4   3    5½  5½ 
2. Assen 2      8   19½   . x    4   .   2½  3½   4½  5 
3. Unitas 7      6   17    . 2    x   4   .   2    4   5 
4. Grijpskerk    6   16    2  .    2   x   4   .    4   4 
5. Oostermoer 2  6   15    2  3½   .   2   x   3½  4   . 
6. Staunton 3    5   17½   3  2½   4   .   2½  x    .   5½ 
7. Hoogeveen 3   0   8     ½  1½   2   2   2   .    x   . 
8. Veendam 2     0   5     ½  1    1   2   .   ½    .   x 
 
 

NOSBO Klasse 3A niet gespeeld na de vorige EP 46.4 
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EXTERNE COMPETITIE (II) 
Detailuitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 

 
5e ronde – 7 februari 

Hotels.nl 2530 - Schrijvers Rotterdam 2463 6½ - 3½ 
1.   Ivan Sololov  2658 - Lubomir Ftacnik 2544 ½ - ½ 
2.   Arkadij Naiditsch 2665 - Maarten Solleveld 2479 1 - 0 
3.   Sipke Ernst 2581 - Dimitri Reinderman 2537 ½ - ½ 
4.   Konstantin Landa 2615 - Frans Cuijpers 2497 1 - 0 
5.   Jan werle  2591 - Jeroen Bosch  2444 ½ - ½ 
6.   Arkadij Rotstein 2500 - Zhaoqin Peng 2462 1 - 0 
7.   Yge Visser 2483 - Martin Martens 2413 0 - 1 
8.   Daan Brandenburg 2431 - Jan Willem van de Griendt 2357 1 - 0 
9.   Robert Ris 2415 - Karel van der Weide 2473 ½ - ½ 
10. Tea Lanchava 2358 - Rini Kuyf 2420 ½ - ½ 
 
Een spannende wedstrijd met goede afloop 
 Bart Beijer 
 
Wie zou in het spoor kunnen blijven van 
landskampioen HSG? Daar ging het om, za-
terdag 7 februari op onze thuisbasis Het Hee-
renhuis, tussen Hotels.nl en Schrijvers Rot-
terdam. Met het opstellen van Naiditsch, 
Landa en Rotstein waren onze bedoelingen 
wel duidelijk: er moest – liefst ruim – gewon-
nen worden.  Bij Rotterdam was de aanwe-
zigheid van Ftachnik een verrassing. Welis-
waar was de mogelijkheid van te voren ge-
zien, maar Sokolov had er niet echt rekening 
mee gehouden. 
 
Anders dan de uitslag 6½-3½ doet vermoeden 
was het een spannende wedstrijd, die echter 
rustig begon. Er vielen snelle remises te note-
ren voor Sipke Ernst, Robert Ris en Tea Lan-
chava. Ook Ivan Sokolov volgde hun voor-
beeld. Wellicht was er uit deze 4 partijen toch 
iets meer te halen geweest (Tea, Robert?). Die 
gedachte kwam in elk geval bij me op toen 
Yge Visser zijn goede stelling opeens hele-

maal uit handen liet glippen, waardoor de 
Rotterdammers een 3-2 voorsprong namen.  
Op dat moment waren de zaken hoogst on-
duidelijk. Met name Arkadij Naiditsch leek 
zijn hand overspeeld te hebben en Werle was 
in vliegende tijdnood. 
 
In de laatste twee uur van de wedstrijd kan-
telde de wedstrijd echter volledig in ons 
voordeel. Konstantin Landa trok de stand ge-
lijk – hij heeft nu 3 uit 3. Jan Werle overleef-
de de tijdnood tegen Jeroen Bosch.  Als ik de 
partijnotatie en Fritz 9 mag geloven heeft Je-
roen echter een goede kans op winst gemist 
(36.Tc2 in plaats van Df6+), waardoor Jan 
met de remise goed wegkwam. Bij Naiditsch 
waren de problemen inmiddels als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Solleveld verzuimde 
in het middenspel het voordeel vast te houden 
en werd daarvoor met een harde nederlaag af-
gestraft. Arkadij Rotstein had weinig weten te 
bereiken tegen Peng, maar hij is volhardend 
en bovendien al vaker levensgevaarlijk geble-
ken in het eindspel. Ook nu wist hij van niets 

H
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iets te maken en dat werd beloond met een 
vol punt. 
Daan Brandenburg was als laatste bezig en hij 
speelde een uistekende partij. Hij bouwde zijn 
voordeel langzaam op en rondde het tech-
nisch mooi af. Met 4,5 uit 5 is hij inmiddels 
topscorer van het team. 
 
Dit alles overziend was het eigenlijk een zeer 
stereotyp wedstrijdbeeld: het is onaangenaam 
spannend tot het team met de elo-achterstand 
de meest fouten maakt. Vroeger zaten we 
vaak aan de verkeerde kant van het mecha-

nisme, de laatste tijd wat vaker aan de goede 
kant (de wedstrijd tegen ESGOO uitgezon-
derd). HSG haalde met 8½-1½ uit tegen het-
zelfde ESGOO, dat vanuit ons perspectief dus 
een cruciale rol speelt in de competitie. Niet-
temin is de marge met HSG nog te overzien, 
en mogen we nog steeds hopen in de 8e ronde 
een wedstrijd te hebben tegen HSG die nog 
ergens om gaat. Maar zelfs als alle verdere 
wedstrijden goed aflopen, dan nog zal het 
‘doelsaldo’ de doorslag moeten geven. 
 

 
 

roningen 2 

 
5e ronde – 7 februari 

Groningen 2 2084 - Dr. Max Euwe 2226 4½ - 3½ 
1.  Michael Riemens 2215 - Jochem Snuverink 2275 0 - 1 
2.  Christofoor Baljon 2112 - Pierre Wilde 2264 ½ - ½ 
3.  Joost Wempe 2264 - Tim Lammens 2303 1 - 0 
4.  Uwe Rau 2110 - Floris van Assendelft 2321 ½ - ½ 
5.  Peter Hendriks 2051 - Evert Rademakers 2151 1 - 0 
6.  Rudolf Potze 2056 - Christian Scho 2168 1 - 0 
7.  Jan Hiemstra 1977 - Renze Rieveld 2221 0 - 1 
8.  Casper Rupert 1888 - Achim Buendgen 2106 ½ - ½ 
 
 

roningen 3 

 
5e ronde – 6 februari 

Haren 2 1861 - Groningen 3 1849 5 - 3 
1.  M.M. Mostertman 1940  -  E. Zuiderweg       1882  1  - 0 
2.  B. Romijn          1891  -  D. Slagter         1952  0  - 1 
3.  P. Valiente        1859  -  C.J. Rupert        1922  0  - 1 
4.  A.G.de Bakker      1860  -  A. S. Dijkstra     1807  ½  - ½ 
5.  G.Y.de Wit         1825  -  M. van Mourik      1769  1  - 0 
6.  B.A. Drewes        1868  -  K. Soerdjan        1877  1  - 0 
7.  K. Romijn          1744  -  P.C. Weide         1882  1  - 0 
8.  O.P. Cliteur       1899  -  V. Ocelik          1702  ½  - ½ 
 
 
 

G

G
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De citroen 
 Casper Rupert 
Er moet ergens iets zijn misgegaan. Op vrij-
dag 7 februari verloor ons team in de eerste 
echte uitwedstrijd van het geslepen Haren 2, 
samen met Groningen 4 onze concurrent voor 
het eremetaal. In de aanloop naar de wedstrijd 
bleek al de nodige uitval: Floris meldde zich 
in een vroeg stadium af, Roel kon niet, Nata-
lia en Arjan in principe ook niet. 
Fout  1: Roel niet vooruit laten spelen. Op-
merking: het laten vooruitspelen van één par-
tij bleek achteraf al lastig genoeg te zijn. 
 
Goed, maar Arjan wilde wel vooruitspelen. 
Hij is bezig met een goed seizoen, had al vier 
uit vier in de externe en staat gedeeld tweede 
in de A-groep van de Jannesbokaal. Hop, op 
bord 4 laten vooruitspelen, zou je denken. 
Maar daarvoor heb je wel de hulp van hun 
teamleider nodig. De heer De Bakker bleek 
echter geenszins bereikbaar. Pas op de dag 
vóór de wedstrijd kon Arjan tegen deze per-
soon aan de bak in het Denksportcentrum. Als 
je de dag erna een tentamen hebt, speel je na-
tuurlijk niet op je sterkst. Met de remise die 
hij in een “matte Siciliaan” bereikte, was ik 
dus tevreden. 
 
Fout 2: Een invaller opstellen die niet in 
vorm is.  
Maar ik had wel nog een invaller nodig. Na-
vraag bij Johan Zwanepol leverde het tele-
foonnummer van Peter Weide op. Peter, zei 
het zelf al, speelt niet zoveel de laatste tijd, 
maar was wel bereid om op vrijdag naar Ha-
ren te komen. Prima, goede mentaliteit, en als 
je weinig speelt moet je dus vooral weer gaan 
spelen. Maar op de interne kwam ik ook een 
zekere Mark Kruit tegen, die i.v.m. de wed-
strijd Groningen 4 – Staunton 2 was komen 
opdagen. Hij was namelijk al eens zonder be-
richt opgesteld, en nam nu maar het zekere 
voor het onzekere. Dus hier had ik voor Mark 
in plaats van Peter kunnen kiezen. Maar in dat 
soort zaken ben ik kennelijk niet hard genoeg. 

 
Fout 3: Informatie doorspelen aan de vijand. 
Dit is een zeer laakbare fout, maar hier mag 
de gehaaidheid van enkele spelers van Haren 
2 niet onvermeld blijven. Ik had enig telefo-
nisch contact met de heer Bart Romijn over 
het probleem van vooruitspelen etc., en deze 
heer is erg aan het vissen naar informatie. Hij 
heeft het al over zijn eigen invallersprobleem, 
meldt tussen neus en lippen door dat Milan 
niet speelt, en zo meer. Goh. Ik ben wel voor-
zichtig, maar zeg per ongeluk toch dat “onze 
topspeler” ook niet meespeelt. Later kwamen 
Edwin en Kiran er dan weer achter dat Milan 
wél zou spelen. Mosterd na de maaltijd, want 
Roel kon natuurlijk niet. Maar ik had in mijn 
opstelling al wel rekening gehouden met dit 
scenario: Edwin zou op bord 1, want hij is 
bezig met een goed seizoen en is natuurlijk 
een goede speler met veel positioneel inzicht. 
Een goede tegenstander dus voor Milan. 
Laatstgenoemde is trouwens ook een intri-
gant, want hij had op de één of andere manier 
de inbox van zijn schoolgenoot David onder 
ogen gekregen, waarin dus mijn mailtje met 
de opstelling. Tja. 
 
Nu dan naar het partijverloop. Kiran en ik 
komen iets na kwart voor acht buiten adem 
binnengestormd omdat ik zonodig de grootst 
denkbare omweg naar Haren moest nemen. 
Dan gaan we los, en ik sta al vrij snel lekker 
tegen Paolo Valiente. Blikken om mij heen 
doen mij nog geen zorgen maken, maar op 
bord 8 staat Vaclav na een uurtje of zo ineens 
een stuk achter. O.K., dat is even slikken, 
maar hij speelt dan ook tegen de laag opge-
stelde Cliteur, rating 1899. Compensatie: een 
tripelpion. Het Mostertmannetje vertelt mij 
smalend dat dat ongeveer zoveel waard is als 
één pion. Dank je, ventje, dat weet ik ook wel 
zonder training te krijgen van Hoeksema. In 
ieder geval weet Vaclav de stelling van zijn 
tegenstander nog wat in de war te sturen. En 
ineens biedt dit creatuur remise aan, reden: 
“Omdat ik nog maar tien minuten had, en ik 
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niet zag hoe ik ging winnen.” Hoe 
(on)dynamisch je ook bent, in tien minuten 
kun je toch een boel goede zetten doen. 
Edwin staat een pion achter, maar dames zijn 
geruild en met allebei twee torens en een lo-
per is er nog een aardige remisemarge. David 
met zwart op bord 2 tegen de heer Romijn, 
speelt weer zijn ruil-Frans en maakt zoals al-
tijd een solide indruk. Maurice, nog niet zo 
lang weer terug van een stage in Chicago, nu 
weer zijn eerste serieuze wedstrijd tegen Ge-
rard de Wit op bord 5. Maurice staat goed, 
maar wordt dan ook vanaf de zijlijn gesteund 
door zijn nieuwe vriendin uit Mexico. Kiran 
met zwart op bord zes, staat wat passief maar 
niet slecht; en Peter heeft tegen Kees Romijn 
zo’n strategostelling waarin pas na zet dertig 
een stuk zal worden geslagen. 
 
Nog steeds geen reden om je echt zorgen te 
gaan maken, dus. Na een pionoffer loop ik 
enorm te pushen tegen een ongerokeerde ko-
ning. Ik sta goed, maar pleeg een tweede, ui-
terst speculatief (oftewel onjuist) pionoffer en 
sta plotseling uitermate ruk. De tijd begint nu 
te dringen; naast mij geeft Bart Romijn een 
pionnetje weg en wordt langzaam kapot ge-
speeld door David. Punt. Edwin heeft een re-
misestelling op het bord weten te krijgen van 
K+T+3p tegen K+T+2p. Mijn tegenstander 
weet in tijdnood kunstig de winst te missen en 
zelfs de enig mogelijke blunder te spelen: 
punt. De stand is hier 3–1 en ik ga met een 
redelijk goed gevoel de analyseruimte in. Na 
zo’n twintig minuten komt de wedstrijdleider 
binnen met de rekening. “Vijf drie, en je mag 
blij zijn dat het niet zes twee is geworden!” 
Fout 4: Niet aanwezig zijn op het meest dra-
matische moment van de wedstrijd. 

Het duurt een paar seconden voordat deze in-
formatie bij mij registreert, en de dommigheid 
die in deze uitspraak ligt besloten. Ik ben na-
melijk helemaal niet blij dat het vijf drie is 
geworden, en zes twee is nooit een reële uit-
slag geweest. Maar wat was er gebeurd? We 
stonden met 3–1 voor! 
Ik heb de analyse snel afgerond en ben ont-
redderd mijn teamgenoten gaan opzoeken. 
Maurice was in tijdnood geweest, dat wist ik 
al wel, maar die was hem kennelijk te veel 
geworden (25 zetten in één minuut, dan is het 
wel te laat, ja). De van VAS geïmporteerde 
Benno Drewes was in Kirans stelling binnen-
gekomen, voor wie ook de tijdnood een rol 
was gaan spelen; nul nummer twee. Peter was 
al weg, en liet mij dus in het ongewisse over 
wat er met zijn partij was misgegaan. Edwin, 
tot slot van ramp (of misschien was het wel al 
eerder), had met vijf minuten op de klok het 
bovengenoemde eindspel toch weten te ver-
liezen. “Ik kan niet snelschaken” luidde zijn 
excuus, en het zij zo; hij had dat handige jo-
chie toch maar bijna op remise gezet. 

*   –   * 
En nu? Dit is een ontnuchterend, maar leer-
zaam moment. Waar wij staan: gedeeld bo-
venaan, maar nog lang niet gepromoveerd. De 
laatste vier rondes zullen beslissend worden; 
de teams die nog op het programma staan zijn 
niet de makkelijkste, hetzelfde geldt voor 
Groningen 4. We zullen denk ik samen moe-
ten werken bij de moeilijkste wedstrijden om 
zo sterk mogelijk voor de dag te komen. We 
weten nu ook dat we Roel nodig hebben om 
te winnen, en dat wij niet altijd in de laatste 
fase aan het langste eind trekken. Maar niet te 
lang getreurd – voorwaarts, mars! 
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roningen 4 

 
5e ronde – 3 februari 

Groningen 4       1844 -  Staunton 2    1807 6½ -1½ 
1.  K. Haveman               -  M.N. Heller        1945  1  - 0 
2.  G. Rickers          1966  -  R. Popken          1938  ½  - ½ 
3.  H.J. Zuiderweg     1914  -  P.R. Dijkhuis      1783  ½  - ½ 
4.  P.M. Bodewes       1828  -  B. Kruisinga       1838  ½  - ½ 
5.  R.H. Emerencia     1795  -  J.J. Groot         1776  1  - 0 
6.  J. Zwanepol        1918  -  R.J.ter Steeg      1812  1  - 0 
7.  J.J. Ham           1793  -  H. Davids          1661  1  - 0 
8.  H. Pompstra        1693  -  H. van Steenis     1702  1  - 0 
 
 
 

roningen 5 

 
5e ronde – 2 februari 

Roden 1845 - Groningen 5 1751 6 - 2 
1.  G. Battjes         1970  -  S. Feenstra        1910  ½  - ½ 
2.  Th.A. Visser       1890  -  G.P. Visser        1811  1  - 0 
3.  W. Romeijnders     1824  -  K.F. Ruigendijk    1741  ½  - ½ 
4.  P. van der Velde   1881  -  A. van den Heuvel  1722  1  - 0 
5.  L. Boskma          1809  -  H.J. Haisma        1732  ½  - ½ 
6.  R.R. Matulessy     1820  -  R.G. Holtz         1677  ½  - ½ 
7.  D.T. Dalmolen      1847  -  NO                       1  - 0 Regl. 
8.  H. van Bemmel      1721  -  J. Koekoek         1666  1  - 0 
 
 
 

roningen 6 

 
5e ronde – 10 februari 

Groningen 6       1546 - Oostermoer 2 1561 4 - 2 
1.  J. Hupkes        1526  -  B. Droge          1607  1  - 0 
2.  O.L. Sield       1565  -  R.J. van Straten  1606  ½  - ½ 
3.  J.W. Tamminga    1565  -  A. Koenes         1619  0  - 1 
4.  R.C.C. Swarts    1463  -  D.J. Vegter       1588  ½  - ½ 
5.  W. Krijnen       1613  -  R.B. Bosscher     1454  1  - 0 
6.  B.ter Bogt             -  P. Weites         1491  1  - 0 
 
 
 

G

G

G
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Wordt de mix van jong en oud kampioen? 
 Wim Krijnen 
Het gaat wonderbaarlijk goed met Groningen 
6. Vooraf dachten we goed aan de bak te 
moeten om ons in de 2de klasse te handhaven. 
De eerste wedstrijd tegen Staunton leek dat te 
bevestigen. Met de hakken over de sloot be-
haalden we een gelijk spel. De jonge helft van 
het team leek er ook nog een beetje in te moe-
ten komen. Maar de jeugd leert snel. In de 
volgende wedstrijden hebben ze nog maar een 
half bordpuntje laten liggen. Al met al liggen 
we op kampioenskoers. Laten we er voorlopig 
maar vanuit gaan dat de oudjes meeliften op 
het succes van de jeugd. 
 
Op 10 februari traden we thuis aan tegen Oos-
termoer 2. Ze stonden op 1 matchpunt achter-
stand van ons en dus een geduchte tegenstan-
der. Ze waren op volle sterkte opgekomen, 
maar wij waren niet minder gewapend. Onze 
volledige jeugdselectie stond aangetreden, 
waarvan Jasper het een mooie uitdaging vond 
om weer aan het eerste bord te spelen, niet het 
meest geliefde bord bij de wat belegen heren. 
En Jasper was in vorm. Vraag mij niet wat 
voor opening het was. Het leek Indisch te 
worden, maar na de 2e zet was ik de draad al 
kwijt. Jasper probeerde er een gambiet van te 
maken, dat werd niet aangenomen. Wel zag ik 
dat er een zwakke pion op c4 kwam te staan 
en de dames verdwenen al heel snel van het 
bord. Later kwam er nog een tweede zwakke 
pion op e4 bij en dat werd uiteindelijk de 
doodsteek, zeker toen de torens ook nog op de 
2e lijn binnenvielen. De pion op e4 viel en 
kennelijk was zijn tegenstander zodanig in de 
war dat hij ook zijn toren nog in liet staan, 
maar verloren was het toch al. 
Inmiddels was op de andere borden al het een 
en ander gebeurd. Bert had op het 6e bord zijn 
tegenstander al aan de zegekar gebonden. Hij 
zat naast mij, maar ik was zo geconcentreerd 
bezig dat ik er maar weinig van heb meege-
kregen. Ik zag wel dat hij al vrij snel gewon-
nen stond en dat heeft Bert mooi afgemaakt. 

Dan mijn eigen partij. Een vrij rustige partij 
horend bij mijn aard. Als ik maar geen blun-
ders bega dan kan ik nog wel eens een partij-
tje winnen, maar de laatste tijd reist het blun-
derduiveltje met mij mee. Zeker in een team-
wedstrijd ben ik extra alert, maar het helpt 
toch vaak niet. De hele partij heb ik het initia-
tief en langzaam maar zeker boek ik vooruit-
gang. Eerst één pionnetje, daarna nog een en 
ik sluit af met een dubbele aanval, die ik ove-
rigens ook weer pas na enige tijd zag. Toch 
maar goed dat ik zo geconcentreerd was. 
Oswaldo speelde een gelijke opgaande partij, 
waar ik het fijne niet van heb meegekregen. 
Het zag er allemaal evenwichtig uit en het re-
sulteerde ook in een evenwichtige uitslag. 
Inmiddels was er nog een partij tot een einde 
gekomen. Renout kwam nergens in de ver-
drukking en schoof naar een remise. 
We stonden dus gewonnen en een partij was 
nog gaande, die van Jan Willem. Jan Willem 
was er flauw van om op het eerste bord te zit-
ten en daar een nul te incasseren. Jasper had 
hem uit de nood geholpen, dus kon hij op 
bord 3 zijn geluk beproeven. Helaas bleek dat 
hij de hoogste ratinghouder ook op die manier 
niet kon ontlopen. In de loop van de partij 
werd hij opgescheept met twee geïsoleerde 
pionnen op de a en d-lijn. Die waren moeilijk 
te verdedigen. Eerste viel de pion op de a-lijn, 
maar Jan Willem vocht nog erg lang door. 
Het werd voor hem pas een onmogelijke op-
gave toen ook zijn d pion viel en zijn tegen-
stander twee verbonden vrijpionnen over-
hield. Toen zag hij er geen brood meer in en 
gaf op. 
 
Er resten ons nog 2 tegenstanders, beide om 
niet te onderschatten. Eerst moeten we aantre-
den tegen Unitas 7, dat weliswaar 3 matchpun-
ten en 5 bordpunten achterstaat, maar toch niet 
te onderschatten is. De cruciale wedstrijd wordt 
echter de laatste. In de gezamenlijke ronde 
moeten we tegen Assen 2 aantreden. Als we die 
wedstrijd winnen, zijn we kampioen, het resul-
taat van een succesvolle mix van jong en oud.
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BLUNDERRUBRIEK 
 Michiel Meeuwsen 
 
Tot nu toe heb ik mezelf redelijk buiten schot 
gelaten, maar ik heb de afgelopen drie weken 
zelf zo opzichtig geblunderd dat ik er nu niet 
aan ontkom om mezelf keihard aan te pakken. 
In drie weken tijd ben ik erin geslaagd om één 
straal gewonnen stelling met twee knoeters 
van blunders om zeep te helpen en twee remi-
sestellingen. Tegen Wim Krijnen kwam ik ri-
ant uit de opening met een kwaliteit en een 
pion voorsprong. En tegen Paul Zilverberg en 
Tony Westermann heb ik twee maal een re-
misestand uit handen gegeven. Ik zou zeggen:  
kijk mee en huiver! 
 
En dan is daar de kwestie Tamminga. Meteen 
na de herintroductie van de blunderrubriek 
zijn er diverse wrijvingen geweest tussen de 
blunderredactie en de columnist van EP. Zo-
als bekend gruwt Jan Willem van het onge-
breideld publiceren van fragmenten uit partij-
en waarin louter vreselijke dingen gebeuren. 
In zijn column begon hij een ware hetze tegen 
de blunderredacteur, waardoor ik maanden-
lang bedolven werd onder de hatemail. Ober-
kapo, Stasi, cryptocommunist ik weet niet 
waar ik allemaal voor uitgemaakt ben in di-
verse epistels. Net als Geert Wilders was ik 
genoodzaakt tijdelijk een beveiligingsbedrijf 
in te schakelen en kon alleen op de club ko-
men in een kogelvrij vest onder begeleiding 
van twee van die kleerkasten die met schich-
tig heen en weer flitsende blikken continu de 
speelzaal in de gaten hielden. 
 
Nu is er weer een nieuw incident bijgekomen. 
Door allerlei misverstanden en miscommuni-
catie is het zettenverloop uit een oude partij 
tussen Tony Westermann en JWT niet juist 
weergegeven. "Tussen mij en de blunderre-
dactie zal het vrees ik wel nooit meer goed 
komen", zo liet hij ons in een schrijven weten. 
Om onze goede wil te tonen en de spanningen 

tussen de blunderredactie en de columnist van 
ons geliefde clubblad niet verder te laten op-
lopen plaatsen wij in dit nummer wederom 
een rectificatie van zijn partij tegen Tony. 
Hopelijk is daarmee de vrede weer getekend. 
 
 
M. Meeuwsen – T. Westermann  (0-1) 
Interne Competitie, 2e  periode, ronde 10. 
Commentaar Michiel Meeuwsen 

Stand na de 51e zet van zwart (...Ka5) 
52. Kb3 ??? 
Een rasechte oerschaakzet. Dit verliest op 
slag. Mat in één: 52...La4# 
Tony had nog slechts een kwartier op de klok 
en we hadden nog maar 16 zetten gespeeld. Ik 
dacht door snel te gaan spelen hem wel even 
door z'n vlag te jagen. Een tactiek die niet aan 
te raden is, daar ben ik inmiddels ook achter. 
Eerst verloor ik een pion omdat ik in de haast 
vergeten was dat zwart ook en passant kon 
slaan (en dat voor een redacteur van een blad 
dat nota bene zo heet!). Tony haalde de veer-
tigste zet. Eenmaal in de overdrive lukte het 
me niet om terug te schakelen naar een rusti-
ger speeltempo. Ik bleef mijn zetten a tempo 
doen. De witte koning had gewoon moeten 
gaan pendelen tussen de velden d3 en c2. 
Vraag aan de lezers van EP: als wit dit plan 
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uitvoert heeft hij dan een vesting of is er nog 
een winstvoering voor zwart? Reacties mailen 
naar m-meeuwsen@home.nl  
Michiel krijgt voor het vergeten van  een van 
de spelregels 3 blunderpunten, en voor mat-
in-één niet zien 10 blunderpunten. 
 
Michiel Meeuwsen – Paul Zilverberg  (0-1) 
Interne Competitie, 2e periode, ronde 8. 
Commentaar Michiel Meeuwsen 

Stand na de 46e zet van zwart: 
wit aan zet en houdt remise. 
47. Lc8?? 
Maar zo niet! De loper moet gewoon aan de 
pion op b5 blijven kleven. Immers als zwart 
Le2 speelt dan offert wit simpelweg zijn lo-
per. De zwarte loper is overbelast en kan niet 
beide pionnen verdedigen. 
47. ...Kxa3 48. Lxg4 Lxg4 49. Kxg4 en wit 
gaf op. Zijn koning staat mijlenver weg en 
zwart kan op zijn dooie akkertje een dame ha-
len. 
Voor het uit handen geven van een zekere 
remise krijgt Michiel 8 blunderpunten. 
 
 
 
 
 

Michiel Meeuwsen - Wim Krijnen  (0-1) 
Interne Competitie, 2e periode, ronde 9. 
Commentaar Michiel Meeuwsen 

In deze partij kwam ik dankzij een openings-
truc met een loperoffer op f7 op een voor-
sprong van een kwaliteit en een pion. Tevens 
kwam de koningsvleugel van zwart moeilijk 
tot ontwikkeling. Alles leek goed te gaan, 
Wim had zelfs al eens hardop verzucht: ik 
kan wel opgeven. Maar tegen een zo blunder-
gevoelig iemand als ik moet je dat nooit doen. 

 

22. De5?? 
Na deze damezet won Wim de kwaliteit weer 
terug: 23.Pf3. Ik was zo van slag dat erna 
geen fatsoenlijke zet meer uit mijn vingers 
kwam.  Ik gaf daarna ook nog een pion weg 
en daarna nog één.  
Michiel: onnodig een kwal wegspoelen 5 
blunderpunten 
 
Johan Zwanepol - Nico Karsdorp (0-1) 
Interne competitie, 2e periode, ronde 10. 
Commentaar Nico Karsdorp 
Helaas ben ik erin geslaagd het einde van de 
interne partij Zwanepol-Karsdorp d.d. 24-2-
09 te reconstrueren en zie mij derhalve ge-
noodzaakt Johan en mijzelf ten toon te stellen 
aan het hoongelach en de spottende blikken 
van de EP-lezer. 
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De stelling na 60. Tc1-c3 is als volgt 

 
Zwart kan hier torens ruilen of nog beter 60 ... 
Ta1 spelen en wit kan opgeven. In wederzijd-
se tijdnood meende ik een nog veel betere zet 
te zien, te weten 60 ... Lxd1!?? met als plan 
61. Txa3 Tf2?!?+ en wint de toren op d2, 
dacht ik. Aldus geschiedde. Johan speelde 
vervolgens de onreglementaire zet  62.Txf2, 
waarop ik opmerkte dat hij schaak stond. 
Vervolgens gaf hij op. Na het simpele 
62.Txd1 staat zwart echter een toren achter. 
Tsja... uitvluggeren om 23.45 uur, ik zal er 
nooit aan wennen! 
Een schrale troost is dat ik niet de enige ben. 
Beide spelers verdienen dan ook blunderpun-
ten: Nico Karsdorp 5 punten omdat hij meen-
de een toren te winnen maar in plaats daarvan 
er een weggaf. Johan Zwanepol 10 punten 
vanwege opgeven terwijl hij een toren en 
daarmee de partij kon winnen. 
 
Wim Krijnen - Oswaldo Sield  (1-0) 
Interne Competitie, 2e periode, ronde 7. 
Commentaaar Wim Krijnen  
Vooraf hadden Oswaldo Sield  en ik er al een 
beetje een prestigestrijd van gemaakt: het 
ging om de bezetting van het eerste bord van 
Groningen 6. Nu moet je niet denken dat de 
bezetting van bord 1 een eer is, nee, je wordt 

ertoe veroordeeld. Jan Willem Tamminga, 
onze teamleider, moet iedere keer weer bede-
len om het bord bezet te krijgen. Angsthazen 
zijn die spelers van het zesde. Op bord 1 krij-
gen ze meestal de sterkste speler van onze te-
genstrevers, vaak aanzienlijk sterker, en we 
gaan er dan vanuit dat het weer een verlies-
partij in de competitie wordt. Wat een moed 
zeg! Die komen zeker niet aanmerking voor 
de Militaire Willemsorde. jullie kunnen je 
voorstellen dat we ons best zouden doen te 
verliezen. 
 
In deze strijd komt na de 42ste zet van wit 
(Wim Krijnen) de volgende stand op het bord. 

Oswaldo had terecht de pionnen op de dame-
vleugel gelaten voor wat ze zijn en speelde op 
de ineengestorte koningsstelling. Mijn laatste 
zet was Tb5-e5 met het waanidee van een af-
trekaanval: Pf6. Natuurlijk een blunder maar 
voor zover ik kan bekijken was het toch al 
verloren. Zelfs een speler die stap 2 heeft 
doorlopen zou natuurlijk onmiddellijk zien 
wat zwart moet spelen. Ik zag het ook toen ik 
mijn zet had gedaan. Net geen mat in twee, 
maar wel in 3. Op Lf4 heeft wit alleen nog 
Pg5 en na Txh2+, Ph3 - Txh3 is het wel mat. 
Maar wat doet Oswaldo: eerst met de toren 
slaan op h2: 43…Txh3+. Wit heeft nog 1 zet: 
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44.Kg3 gevolgd door 44… Th3+ 45.Kg2  
Lf4. Ja, nu wel, maar inmiddels is de zet niet 
meer zo dodelijk. Ik speel 46.Te6 en op de 
een of andere manier voorvoelde ik dat Kf7 
zou volgen. En ja hoor zwart speelt de koning 
naar het verschrikkelijke veld: 46…Kf7. De-
ze dubbele aanval kon zelfs ik niet meer over 
het hoofd zien: 47.Tf6+ en de loper valt en 
opgegeven door Oswaldo. Ik heb er weer een 
belangrijke medegegadigde voor de blunder-
koning bij. Dat was nou ook weer niet de be-
doeling, maar ik blijf uiteraard mijn best 
doen. 
 
De gevolgen voor de opstelling van Gronin-
gen 6: iedereen kan zich voorstellen dat der-
gelijke spelers, zelfs op de lagere borden er 
vanaf worden gemept. Geen kandidaat voor 
het eerste bord, of juist wel? Als je dan toch 
verliespunten moet incasseren, dan maar te-
gen de sterkste opponenten. We hebben ech-
ter ook heel moedige spelers in ons team. Jas-
per Hupkes, 14 jaar oud had zich zelf aange-
meld voor bord 1. Hij vindt het een uitdaging 
om er vol voor te gaan en jawel hoor, hij le-
vert weer een vol punt voor het team tegen 
een van onze belangrijke concurrenten voor 
het kampioenschap. Overigens deden Oswal-
do en ik het ook niet slecht: Oswaldo remise 
en ik win. We liggen nog steeds op kampi-
oenskoers. 
 
Ook hier kennen we aan beide blunderaars 
punten toe. Oswaldo Sield 10 omdat hij een 
matcombinatie over het hoofd ziet en daarna 
een stuk weggeeft, Wim Krijnen (slechts, hij 
stond toch al verloren) 5 punten vanwege mat 
in vier toestaan. 
 
Edwin Zuiderweg – Henk van Putten (1-0) 
Interne competitie, 2e periode ronde 7. 
Commentaar Edwin Zuiderweg. 
Al jaren behoor ik tot één van de vaste klan-
ten van Henk. Onze partijen zijn meestal on-
derhoudend en spannend te noemen maar aan 
het eind is het toch meestal Henk die aan het 

langste eind trekt. Ook in deze partij lijkt het 
weer die kant op te gaan. 

Diagramstelling na 27.Lc1 

Maar in de bovenstaande stelling moet zwart 
wel op zijn hoede zijn zoals blijkt. Uiteraard 
moet de toren op e3 weg maar de vraag is 
waarheen. De toren moet sowieso op de e-lijn 
blijven, anders volgt 28.Lxg5 met stukverlies. 
Een kwaliteit offeren dan maar met 
27…Txe2+? Is ook geen goed idee want na 
28.Kxe2+ Lxc4+ 29.Ke3 staat zwart duidelijk 
slechter en waarschijnlijk ook wel verloren.  
Er blijven 5 redelijk plausibele kandidaatzet-
ten over.  De toren hoeft niet per se naar e5 
om het paard te dekken want na 28.Lxg5 
heeft zwart 28...Lxc4 en de loper op e2 gaat 
verloren.  Laten we ze eens stuk voor stuk bij 
langs lopen: 
1) 27…Te7? Ziet er slecht uit en is het ook: 

28.Lxg5 Te5 29.Lf4 Te4 30.b5! (zwart 
moet steeds rekening houden met deze 
tussenzet) 30…bxc5 31.Lxc7 en wit wint 
materiaal. 

2) 27…Te5?! Dit is misschien op het eerste 
gezicht de meest voor de hand liggende 
zet omdat het het paard dekt maar het le-
vert een gelijke stelling op: 28.b5! 
(28.Lf4? Te4 29.Lxg5 Lxc4  en zwart 
heeft een beter eindspel al is het na 30.0-
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0-0 nog niet duidelijk of het genoeg is 
voor de winst) en nu: 
A) 28…cxb5 29.Lf4! Tc5 30.Le3 Te5 

31.Lf4 met herhaling van zetten.  Of  
B) 28…Pf3+!?  (ook steeds een tussenzet 

waar rekening mee moet worden ge-
houden) 29.Kd1 Pd4 30.bxa6 Txa2 
31.Tb1 met gelijke kansen. Zwart moet 
in dit eindspel uitkijken voor de 
manoeuvre  Tb1-Tb7-Txa7 en de pion 
op a6 kan een gevaarlijke vrijpion 
worden. 

3) 27…Te8! Hier blijft zwart in het voordeel: 
28.Lxg5 (28.b5?! werkt hier niet goed 
wegens 28…Pe4! (beter dan 28…Pf3+, 
wat leidt  tot een andere variant van het 
onduidelijk eindspel dat ontstaat na vari-
ant 2B) 29.bxa6 Pc3 31.Kd2 Pxe2 en 
zwart staat beter. Het is in deze stelling 
steeds niet mogelijk om Tb1-Tb7 door te 
zetten.) 28…Lxc4 29.0-0-0 Lxe2 30.Txd7 
en zwart staat iets beter, maar dit eindspel 
lijkt lastig te winnen. 

4) 27…Te6! 28.Lxg5 (28.b5?! faalt weer om 
dezelfde reden als met 27…Te4 met dit 
verschil dat hier 28…Pf3+! Wel erg sterk 
is. 29. Kf1 (verschil is dat nu 29.Kd1 niet 
kan vanwege 29…Td6+!) 29…Pd4 
30.bxa6 Pxe2 en zwart staat beter. Tb1-
Tb7-Txa7 is opnieuw niet praktisch uit-
voerbaar. ) 28…Lxc4 29.0-0-0 Lxe2 
30.Txd7 hetzelfde eindspel als het eind-
spel na 27…Te8 alleen zou het nu mis-
schien een klein voordeeltje kunnen zijn 
dat pion c6 gedekt staat. 

5) 27…Te4? Op het eerste gezicht niks mis 
mee, maar het verliest. Laat dit nu net de 
zet zijn die Henk na een lange denkpauze 
speelde. Maar we moeten het Henk mis-
schien niet al te kwalijk nemen want zoals 
bovenstaande analyse wel bewijst: de situ-
atie is behoorlijk complex. Aan de andere 
kant is het voor een speler van het niveau 
van Henk toch ook wel een beetje sneu dat 
van de 4 voor de hand liggende zetten 
(27…Te7? Is dat natuurlijk eigenlijk niet) 

die zwart heeft, net die ene zet wordt ge-
kozen die blijkt te verliezen. Ik wens de 
blunderredactie veel wijsheid toe om deze 
blunder naar waarde te schatten. 

 
Red: Inderdaad een moeilijke afweging. De 
redactie herinnert hier aan de destijdse op-
merking van Erik Hoeksema  dat blunders ni-
veau gebonden zijn. In aanmerking genomen 
dat Henk in de A-groep speelt moeten we 
toch zeggen dat hier sprake is van een blunder 
die na enige zetten het verlies van de partij tot 
gevolg heeft. We waarderen deze blunder 
daarom op het zelfde niveau als het verspelen 
van een toren: 5 punten.  

Er volgde nog 28.b5! (nu werkt het wel! 
28…Pf3+ helpt nu niet vanwege 29.Kf2 Pd4 
30.Ld3 en zwart verliest materiaal.) 
29...cxb5 30.Lxg5 bxc4 en wit staat ineens 
gewonnen. 

Diagram, stelling na 30...bxc4 

De partij ging als volgt verder: 
30. Kf2 d5 31. Lf3 Td4 32. Le3 Td3 33. Td1 
Txd1 34. Lxd1 Kf7 35. Lxa7 g6 36. h6 g5 
37. Lc2 Lc8 38.Lxh7 Lxg4 39. Lc2  1-0 
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Blunderklassement  Oud Nieuw 
Wim Krijnen 35 40 
 mat in vier toestaan (in  al verloren positie) 
Michiel Meeuwsen 0 26 
 één van de spelregels vergeten (3) 
 mat in drie niet zien (10)  
 uit handen geven van een zekere remise (8) 
onnodig een kwal wegspoelen (5) 
Oswaldo Sield 10 20 
 matcombinatie over hoofd zien en ook nog 

een stuk weggeven 
Durk Elzinga 15 15 
Johan Zwanepol 5 15 
 partij opgeven hij een toren kon winnen en 

daarmee ook de partij 
Judith Valkenburg 13 13 
Erik Hoeksema 11 11 
Jasper Vos 10 10 
Henk van Putten 5 10 
 uit 4 alternatieven juist de verliezende zet 

kiezen 
Tony Westermann 8 8 
Edwin Zuiderweg 5 5 
Nico Karsdorp 0 5 
 denkend een toren te winnen, er een wegge-

ven 
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JEUGDAFDELING 
 

Interne jeugdcompetitie 
Bij het afsluiten van dit nummer waren hier-
over geen gegevens te verkrijgen. 
 
 

VARIA 
Diverse spelers van Schaakclub Groningen 
hebben buiten clubverband deelgenomen aan 
schaakevenementen, al dan niet deel uitma-
kend van een team.   
 
NOSBO snelschaakkampioenschap jeugd 
2009 

Het NOSBO snelschaakkampioenschap jeugd 
telde dit jaar in totaal 21 deelnemers, een paar 
meer dan het vorige jaar 2008. 
De vijf deelnemers van Schaakclub Gronin-
gen (één in de C-categorie en vier in de E-
categorie) eindigden in het totale klassement 
zoals hieronder aangegeven.  
 
Nr Naam  Cat 
  2. Renout Swarts       C 
  5.  Lucas van Foreest   E 
12.  Jorn Veenstra       E 
15.  Pieter van Foreest  E  
21.  Javier Visscher     E  
 
Voor Lucas van Foreest is de vijfde plaats in 
het totaal, (en de eerste plaats onder de deel-
nemers in de E-categorie) een des te fraaier 
prestatie omdat hij zelf nog een categorie G 
speler is. 
 
VO-kampioenschap 

Bij de bovenbouw van dit kampioenschap 
was het Praedinius gymnasium, dankzij de in-
zet van een aantal spelers van Schaakclub 
Groningen weer oppermachtig. Milan Mos-

tertman won het individuele toernooi, voor 
Vaclav Ocelik en Milan Heller. Ook Jasper 
Hupkes zit in het winnende Praediniusteam. 
Bij de onderbouw werd het Praedinius twee-
de, achter CSG Vincent van Gogh uit Assen. 
Vaclav Ocelik, Xander Mostertman en Lucian 
Franzky maakten deel uit van dit team. 
 
Basisscholen kampioenschap 

Met vier spelers van SC Groningen, Tom 
Witsenburg, Jorden van Foreest, Olav Mos-
tertman en Lucas van Foreest, heeft de Pet-
teflet – de voormalige Annie MG Schmidt-
school uit Kostverloren – het scholenkampi-
oenschap basisscholen van Groningen ge-
wonnen. Deze vier spelers eisten ook de 
plaatsen 1 t/m 4 in het algemeen klassement 
voor zich op. In het GSV-team, dat tweede 
werd, waren ook spelers van SC Groningen 
vertegenwoordigd. Leon Collenteur was de 
beste speler van groep 8, Lucas van 
Foreest won groep 5, zijn broer Pieter groep 
3, en Jorn Veenstra groep 6. 
 
Jorden van Foreest wint GP-Hoogeveen  
De nog geen 10-jarige Jorden verloor de eer-
ste partij van het GP-toernooi in Hoogeveen, 
maar behaalde daarna 3,5 uit 4 en werd daar-
mee een van de jongste winnaars van de A-
groep ooit. Ook de broertjes Lucas en Pieter, 
Jorn Veenstra en Tom Hermes vielen in de 
prijzen.  
 

Herhaalde oproep 
Het vullen van de rubriek Jeugd blijft pro-
blematisch. De redactie moet het doen met 
sprokkelen op internet.  De interne jeugd-

competitie en andere clubactiviteiten komen 
hiermee helemaal niet in beeld. 

Gezocht een mederedacteur voor de ru-
briek JEUGD, of in elk iemand die de ge-
gevens van interne jeugdactiviteiten van 

de club aanlevert. 
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Schaak promotie JZ organiseert 
 
 
 

vrijdag 10 – maandag 13 april 
Paasweekend 
7 ronden Zwitsers (1 – 2 – 2 – 2) 
Speeltempo: 40 / 1.45 uur + 15 minuten 
Een Bye uitsluitend mogelijk voor ronde 1 
 
 
 
 
De Esrank 
Zr. Kleveringastraat 101, Peize 
 

 
 
Registratie  vrijdag 10 april 13.30 – 14.15 
Opening  14.45 
Speelschema vrijdag 10 april 1e ronde 15.00 - 19.00  
 zaterdag 11 april 2e ronde 10.00 -  14.00 3e ronde 15.00 - 19.00 

 zondag 12 april 4e ronde 10.00 – 14.00 5e ronde 15.00 – 19.00 
 maandag 13 april 6e ronde 10.00 - 14.00 7e ronde 15.00 – 19.00 

 Aansluitend prijsuitreiking en sluiting 
 
Inleggeld € 25.- (jeugd t/m 17 jaar € 17,50) (W)GM en (W)IM vrij indien Fiderating > 2400 
 N.B. Bij aanmelding en betaling na 28 maart + 5€ 
  a. overmaken op girorekening 3240918 t.n.v. J.Zwanepol, Peize of  
 b. betalen tijdens de registratie 
 
Inschrijving a. online via het aanmeldingsformulier op homepage: www.zwanepolschaak.nl 
 b. per post (J.Zwanepol, Boerakkerweg 9, 9321 EL Peize) o.v.v. 

naam,voornaam,adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail, Fide/KNSB- rating 
en schaakvereniging) 

  c. aan de zaal 
 
Prijzenfonds  € 2000 (gegarandeerd bij tenminste 50 betalende deelnemers) 

 1e p € 800 + (wissel)bokaal/replica; 2e pr. 400; 3e pr. 200; 4e pr. 125; 5e pr. 75 
 Ratingprijzen: € 400; Verenigingprijs en bonusprijzen in natura. 

www.zwanepolschaak.nl
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'2e Open Gronings Rapidkampioenschap' 
(provinciaal kampioenschap) 
zaterdag 21 maart 2009 

in hotel ’t Gemeentehuis’ Grotestraat 2 te Bedum 
 

Registratie 9.00 tot 9.30 uur; Aanvang eerste ronde 10.00 uur; Prijsuitreiking ca. 17.45 uur. 
 
7 ronden Zwitsers, 25 min. p.p.p.p. 
Totaal prijzenfonds € 650,- 

1e prijs € 200,- ; 2e prijs € 125,- ; 3e prijs € 100,- 
In ratinggroep A respectievelijk € 100,- , € 75,- en € 50,- 
In de overige ratinggroepen prijzen in natura 

 
Inleggeld 

€ 6,- (jeugd t/m 17 jaar € 4,-) 
Bij inschrijving na 17 maart respectievelijk € 7.- en € 5,- 

 
Aanmelden 

- via internet : zie aanmeldingsformulier op web-site www.zwanepolschaak.nl 
- of per post ; Boerakkerweg 9, 9321 EL Peize 
- of aan de zaal op 21 maart ( uiterlijk 9.30 uur) 
o.v.v. : naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, e-mail, telefoon, schaakvereniging. 

 
De inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding; maximaal 80 spelers 

• Deelnemers die zich voor 17 maart hebben aangemeld krijgen een bevestiging van hun in-
schrijving, alsmede een routebeschrijving en informatie over de busverbindingen 

• De toernooiresultaten zullen worden verwerkt in de NOSBO/FSB-cyclus 
  
Organisatie 

Johan Zwanepol m.m.v. Hiddo Zuiderweg , Menno Keizer en de Schaakclub Bedum 
 
 

Dank aan Hotel ’t Gemeentehuis’ voor de financiële ondersteuning 

www.zwanepolschaak.nl
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TAMMINGA 
 
Schaakmukkië 
 
Jelle Brandt Corstius trekt voor VPRO-televisie van Moskou naar Magadan, en brengt daar-
mee het moderne Rusland in zoveel mogelijk facetten in beeld. Onderweg besteedt hij een af-
levering aan Kalmukkië.  
Toen ik jaren geleden die naam voor het eerst hoorde dacht ik dat het uit de Donald Duck 
kwam, als parodie op de klassieke bananenrepubliek.  
Maar Kalmukkië bes taat echt. Het is een parodie op en een echte bananenrepubliek ineen. 
De werkloosheid en de armoede zijn enorm.   
De president van Kalmukkië is Kirsan Iljoemzjinov, tevens voorzitter van de FIDE en daar-
mee ons schakers aller leider. 
Volgens Brand Corstius is Iljoemzjinov miljonair in de zoveelste graad geworden ten tijde 
van het Russische 'cowboykapitalisme' van de jaren '90. Voor een paar honderd dollar een fa-
briek kopen en dan binnen een paar maand miljonair zijn. Daarna werd hij president van 'zijn' 
republiek en voorzitter van de wereldschaakbond, waarbij royaal met dollars is gestrooid.  
Brandt Corstius bezoekt een school. Een bijzondere school, want hier kwam vroeger een bij-
zondere leerling. Inderdaad, hij. Hij is zelfs cum laude afgestudeerd, al dan niet in retrospec-
tief.  
Schaken is nu het belangrijkste vak op school. ‘Schaken leidt tot een ander denken’ zegt de 
onderwijzer. Schakers projecteren situaties uit het leven op het schaakbord, waardoor alles 
aan logische wetten wordt getoetst. De kinderen lijken heel enthousiast, zeker voor de came-
ra. Zelfs op het schoolplein wordt driftig geschaakt.  
Na vier dagen bellen lukt het Brandt Corstius de president te spreken te krijgen. Die resideert 
in zijn paleis in City Chess. Dat is een groot villadorp dat uit de grond is gestampt voor de 
Schaakolympiade van 1998. De Schaakstad kostte miljoenen, belasting- en vermoedelijk cri-
mineel geld dat daar werd witgewassen. De journaliste Larissa Judina die daar onderzoek 
naar deed werd vermoord door een lijfwacht van de president. Nu staan de villa's leeg en be-
ginnen ze te verzakken. 
'Schaken komt van God of uit de kosmos,' zegt Iljoemzjinov tegen Brandt Corstius. Ons 
DNA heeft 64 elementen een schaakbord heeft 64 velden.  
'Ongelofelijk, wat een toeval,' stamelt Brandt Corstius.  
'Nee,' doceert de president, 'De filosofie zegt dat toeval verborgen wetmatigheid is'.  
Op straat zijn ze het er niet over eens. Van schaken wordt je een beter mens, zegt de een. 
Hij moest maar eens ophouden over dat geschaak en iets aan de economie doen, vindt de an-
der. Bijna alle fabrieken gaan dicht, de economie ligt plat en mensen trekken weg om in 
Moskou een bestaan te zoeken.  
Na het gesprek stappen ze in de Rolls Royce van de president. Van zijn eigen geld gekocht, 
vertelt hij trots. ‘Op zo’n manier bespaar ik de overheid geld. Het zijn betrouwbare auto’s. 
We komen in de schaakwereld regelmatig mensen tegen die vermakelijk, wat vreemd of niet 
helemaal goed bij hun hoofd zijn. Soms tot in de schaakbesturen. Dan hoop je maar dat daar 
een verstandig mens naast zit. En dat is wel één van de charmes van de schaakwereld. Maar 
de wereldwijde schaakgemeenschap maakt zichzelf al een jaar of tien compleet belachelijk 
door zich te laten leiden door zo'n idioot. 
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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 

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 

April 
2 Clubavond 
4 Eemsmondtoernooi Delfzijl 
 Grand-Prix toernooi Delfzijl 
9 Clubavond 
10 t/m 11 NK E-categorie 
   Waalwijk 
10 t/m 13 EyeToEye 
   weekendtoernooi Peize 
16 Clubavond 
17 Snelle Bob snelschaaktoernooi 
18 KNSB competitie 
 NOSBO jeugdcompetitie cat. E 
23 Clubavond 
24 t/m 2 mei        NK cat A, B en C
 

Mei 
7 Clubavond 
9 KNSB competitie 
14 Clubavond 
16 KNSB competitie cat E 
21 t/m 23 NK cat D, Rijswijk 
21 t/m 24 Open Groninger  

  Schaakkampioenschap 
28 Clubavond 
29 NOSBO snelschaakkampioen-

 schap voor teams 
30 NK Scholen 
 
 
 
 

 
 

Agenda senioren 

Maart 
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  
24 Interne [begin 3e periode] 
 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 Active Chess 
 Groningen 6 - Assen 2 

April 
7 Interne 
14 Interne 
18 Achtste KNSB ronde 
  HSG – Hotels.nl 
  HSG 2 - Groningen 2 
21 Interne 
 Groningen 3 - Oostermoer 
 Groningen 5  -SISSA 2 
 Groningen 7 - Valthermond 
24 Van der Linde - Groningen 4 
 Van der Linde 2 -  Groningen 8 
28 Interne 
 
 
 
 
 
 

Mei 
5 Interne 
9 Negende KNSB ronde  
  Groningen 2 -Z SC Saende 
10 Negende KNSB ronde 
  Hotels.nl – Voerendaal 
12 Algemene Ledenvergadering 
19 Interne 
22 Weekendtoernooi 
23 Weekendtoernooi 
24 Weekendtoernooi 
26 Interne 
 
 
 
 

 
 
 

EP 46.6 verschijnt 7 april 2009 
Inleveren kopij uiterlijk 1 april 2009 

durkelzinga@home.nl 
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