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VAN HET BESTUUR 
 

Nieuwe leden 
Henk Haisma 

 
Ook dit seizoen zijn er weer een aantal sterke spelers lid van onze club geworden. Nu we volgend 
jaar met 3 KNSB teams uitkomen zijn deze spelers een welkome versterking van onze club. 
 
Roel Donker, 21 jaar, is reeds vanaf het begin van dit seizoen een actief lid van onze vereniging. 
Hij studeert klassieke talen aan de RU in Groningen. Hij speelt al meer dan 10 jaar voor de Mep-
peler Schaakvereniging en is daar teamleider van het eerste team. Nadat hij Groningen 3 naar de 
KNSB heeft geleid (met 5.5 bordpunten uit 6 wedstrijden en een TPR van 2372) gaat hij dat bin-
nenkort dus ook nog met het team uit Meppel meemaken. Ook is hij een poos jeugdlid bij SV 
Schaakmat geweest. Met zijn KNSB rating van 2148 speelt hij ook een grote rol in onze interne 
competitie, sterker nog, hij stevent op het clubkampioenschap af. Omdat zijn woonplaats nu Gro-
ningen is wilde hij in Groningen ook in een interne competitie spelen. Waarom speciaal bij ons is 
ook hem niet helemaal duidelijk, wellicht de naamsbekendheid door het eerste team en door het 
weekendtoernooi. Het bevalt hem tot nu toe goed en vooral het spelen in het derde team heeft hij 
als prettig ervaren. Hij hoopt wel dat er meerdere KNSB spelers ook in de interne competitie gaan 
meedoen. 
 
Hilbert Grashuis, 43 jaar en tijdens het schrijven van dit stukje werkeloos, is halverwege dit sei-
zoen enthousiast weer begonnen te spelen. Hij was eerder lid van Ypey Expert en Unitas. Hij is 
reeds twee keer ingevallen in Groningen 5 waarbij hij de laatste keer het enige halfje haalde. 
(TPR 1865). Hij koos voor SC Groningen omdat dit dichtbij zijn huis was en het bevalt hem tot 
nu toe goed. 
 
Klaas Abam, 45 jaar en voor velen een bekende in de noordelijke schaakwereld. Hij is project-
leider ICT en woont in Heerenveen alwaar hij ook lid is van de plaatselijke schaakvereniging. 
Daarvoor was hij lid van Schaakclub Groningen, W.E.S.Wolvega en S.V. Duiven. Zijn KNSB ra-
ting is 1936 en FIDE rating 2002. Omdat hij eerder lid geweest was van onze club en nu zijn 
werk op 5 minuten afstand van de speellocatie is, koos hij voor onze club. Het bevalt hem heel 
goed en hij is veel bekenden van vroeger tegen gekomen. Volgend seizoen speelt hij in de KNSB 
voor een van de Groninger teams. 
 
Andreas Tasma, heeft nog geen informatie doorgespeeld dus dat komt later. 
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INTERNE COMPETITIE 
2008 – 2009 5-5-2009 
 
Stand periode 3 na ronde 6 
 

GROEP A  Rating Score Pnt 
  1. Andreas Tasma          1600    3.5 – 4 23 
  2. Roel Donker            2082    3.0 - 3 23 
  3. Henk Pompstra         1781    3.5 - 5 22 
  4. Nico Karsdorp         1800    3.0 - 4 22 
  5. Koen Haveman       1900    3.0 - 4 22 
  6. Gert Jan Tjoelker    1650    3.0 - 4 22 
  7. Henk Haisma          1683    3.0 - 4 22 
  8. Edwin Zuiderweg   1913    2.5 - 4 21 
  9. Huub Roeterink      1800    2.0 - 3 21 
10. Imme van den Berg 2000    1.0 - 1 21 
11. Natalia Westermann 1850    1.0 - 1 21 
12. Marcel Pouw            1843    1.0 - 1 21 
13. David Knight           1750    1.0 - 1 21 
14. Peter Weide            1876    1.0 - 1 21 
15. Klaas Abma             1950    2.5 - 5 20 
16. Wim Krijnen            1607    2.5 - 5 20 
17. Tony Westermann  1584    2.5 - 5 20 
18. Eisse Bakker           1643    2.0 - 4 20 
19. Johan Zwanepol    1838    2.0 - 4 20 
20. Jan-W Tamminga    1517    1.5 - 3 20 
21. Hiddo Zuiderweg      1841    1.0 - 2 20 
22. Peter Bodewes          1857    1.0 - 2 20 
23. Hans Serier            1740    1.0 - 2 20 
24. Casper Rupert          1948    0.5 - 2 19 
25. Reno Emerencia         1869    0.0 - 1 19 
26. Hilbert Grashuis       1750    0.0 - 1 19 
27. Annelies vd Heuvel    1720    0.0 - 1 19 
28. Gerda Schreuder        1300    0.0 - 1 19 
29. Michiel Meeuwsen      1288   2.0 - 6 18 
30. Melchior Hillenkamp   1400 1.0 - 4 18 
31. Henk Clermonts         1646    0.5 - 3 18 
32. Oswaldo Sield          1556    0.5 - 3 18 
33. Tim Loos               1740    0.0 - 2 18 
34. Uuldrick Groeneveld   1450   0.0 - 2 18 
35. Paul Zilverberg        1585    1.5 - 6 17 
36. Ton Bontsema           1593    1.5 - 6 17 
 
 

 
 
 
 
 
Uitslagen per ronde 
 
Ronde 6  5/5/09 
Andreas Tasma   - Nico Karsdorp        rem 
Henk Haisma         - Peter Bodewes         1-0 
Henk Pompstra      - Hiddo Zuiderweg     1-0 
Klaas Abma           - Gert Jan Tjoelker      0-1 
Edwin Zuiderweg   - Michiel Meeuwsen 1-0 
Wim Krijnen           - Casper Rupert          1-0 
Johan Zwanepol     - Henk Clermonts      1-0 
Jan-W Tamminga - Uuldrick Groeneveld 1-0 
Hans Serier           - Paul Zilverberg        1-0 
Melchior Hillenkamp- Ton Bontsema      rem 
 
Ronde5  28/4/09 
Huub Roeterink    - Andreas Tasma          0-1 
Roel Donker           - Klaas Abma             1-0 
Koen Haveman       - Eisse Bakker         1-0 
Natalia Westermann- Hans Serier           1-0 
Casper Rupert         - Edwin Zuiderweg    rem 
Annelies vd Heuvel - David Knight        0-1 
Michiel Meeuwsen  - Henk Pompstra     0-1 
Tim Loos              - Tony Westermann      0-1 
Paul Zilverberg       - Wim Krijnen            rem 
Henk Clermonts      - Ton Bontsema       rem 
Henk Haisma          - Melchior Hillenkamp1-0 
 
Ronde 4  21/4/09 
Klaas Abma            - Nico Karsdorp        rem 
Henk Pompstra       - Huub Roeterink     0-1 
Tony Westermann  - Koen Haveman    0-1 
Gert Jan Tjoelker    - Henk Clermonts       1-0 
Gerda Schreuder   - Michiel Meeuwsen 0-1 
Melchior Hillenkamp- Paul Zilverberg    rem 
Ton Bontsema       - Johan Zwanepol     0-1 
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Ronde 3  14/4/09 
Nico Karsdorp      - Eisse Bakker           1-0 
Andreas Tasma       - Gert Jan Tjoelker     1-0 
Koen Haveman       - Klaas Abma            0-1 
Peter Bodewes        - Tim Loos               1-0 
Wim Krijnen           - Henk Pompstra         0-1 
Uuldrick Groeneveld - Marcel Pouw         0-1 
Michiel Meeuwsen  - Huub Roeterink    0-1 
Hiddo Zuiderweg   - Melchior Hillenkamp1-0 
Johan Zwanepol     - Henk Haisma           0-1 
Oswaldo Sield       - Tony Westermann 0-1 
Paul Zilverberg       - Ton Bontsema         rem 
 
Ronde 2  7/4/09 
Edwin Zuiderweg   - Roel Donker        0-1 
Eisse Bakker          - Wim Krijnen            1-0 
Tony Westermann  - Nico Karsdorp      0-1 
Reno Emerencia      - Imme van den Berg 0-1 
Klaas Abma            - Johan Zwanepol        1-0 
Hilbert Grashuis     - Koen Haveman        0-1 
Peter Weide           - Henk Haisma            1-0 
Gert Jan Tjoelker   - Paul Zilverberg        1-0 
Ton Bontsema         - Michiel Meeuwsen    0-1 
Jan-W Tamminga   - Oswaldo Sield  rem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an de redactie 
 
Dit zevende (en voorlaatste) nummer 

van deze 46e jaargang verschijnt een week la-
ter dan aangekondigd. De oorspronkelijke 
verschijningsdatum was gerelateerd aan de 
oorspronkelijke datum van de extra ALV. 
Eventuele laatste bijdragen aan de discussie 
konden dan nog bij de vergadering worden 
meegenomen. Dit belang prevaleerde boven 
een ander belang, actuele verslaggeving van 
de laatste ronde in de KNSB- en NOSBO-
competities. Met het verplaatsen van de ALV 
kon ook de EP een week worden verschoven. 
 
Deze EP geeft dan ook de laatste, eindresulta-
ten van de teams van SC Groningen. De re-
dactie wenst de kampioens- en promoverende 
teams, hun teamleiders en spelers van harte 
geluk met de behaalde resultaten. 
 
 
 
 
 
  
 
 

V
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EXTERNE COMPETITIE (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 

KNSB Meesterklasse 
8e ronde – 18 april 

Homburg Apeldoorn           - BSG                      5½ - 4½ 
LSG                         - Schrijvers Rotterdam     5 - 5 
HSG                         - Hotels.nl                5½ - 4½ 
Voerendaal                  - HMC Calder               4½ - 5½ 
ESGOO                       - Utrecht                  4 - 6 

9e ronde – 10 mei 

Utrecht - BSG 7 - 3 
HMC Calder - ESGOO 7½ - 2½ 
Hotels.nl - Voerendaal 5 - 5½ 
Schrijvers Rotterdam - HSG 3 - 7 
Homburg Apeldoorn - LSG 4½ - 5½ 
 
 
Eindstand na 9e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   HSG                   18  62½   x     5.5  5.5   8.5  7    5.5   8.5   6.5  7.5   8 K 
2.   Hotels.nl             12  54    4.5   x    6     8.5  6.5  5     4.5   6    5     8 
3.   HMC Calder            12  52½   4.5   4    x     5.5  4    7.5   7.5   5.5  5.5   8.5 
4.   Utrecht               12  44    1.5   1.5  4.5   x    5.5  6.5   6     5.5  6     7 
5.   Schrijvers Rotterdam  11  47    3     3.5  6     4.5  x    5     5.5   5.5  6     8 
6.   LSG                   7   42½   4.5   5    2.5   3.5  5    x     5     5.5  3.5   8 
7.   ESGOO                 7   37½   1.5   5.5  2.5   4    4.5  5     x     2.5  5.5   6.5 
8.   Homburg Apeldoorn     6   44    3.5   4    4.5   4.5  4.5  4.5   7.5   x    5.5   5.5 
9.   Voerendaal            5   42½   2.5   5    4.5   4    4    6.5   4.5   4.5  x     7 D 
10. BSG                   0   23½   2     2    1.5   3    2    2     3.5   4.5  3     x D 
 
K = Kampioen 
D = Degradeert naar 1e klasse 
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KNSB Klasse 2A 
8e ronde – 18 april 

Emanuel Lasker              - Purmerend                2  - 6 
Fischer Z                   - Dr. Max Euwe             1½ - 6½ 
HSG 2                       - Groningen 2              5  - 3 
ZSC-Saende                  - SISSA                    4½ - 3½ 
VAS 2                       - Dion Hardenberg          6½ - 1½ 

9e ronde – 9 mei 

Dion Hardenberg - Purmerend 3½ - 4½ 
SISSA - VAS 2 4½ - 3½ 
Groningen 2 - ZSC-Saende 3 - 5 
Dr. Max Euwe - HSG 2 5½ - 2½ 
Emanuel Lasker - Fischer Z 4½ - 3½ 
 
 
Eindstand na 9e ronde                 Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   Purmerend        15  43½   x     4    4.5   5.5   7    5     1.5  4.5  5.5  6 K 
2.   Dr. Max Euwe     14  50    4     x    5.5   6.5   6.5  3.5   6.5  4    7    6.5 
3.   HSG 2            10 43½   3.5   2.5  x     3.5   6    5     6    3.5  7    6.5 
4.   ZSC-Saende       10  33½   2.5   1.5  4.5   x     4.5  5     4.5  3.5  3    4.5 
5.   SISSA            8   31    1     1.5  2     3.5   x    3.5   5    5.5  4.5  4.5 
6.   Groningen 2      7   34½   3     4.5  3     3     4.5  x     4    3.5  3    6 
7.   Fischer Z        7   34    6.5   1.5  2     3.5   3    4     x    4.5  5.5  3.5 
8.   Dion Hardenberg  7   32    3.5   4    4.5   4.5   2.5  4.5   3.5  x    1.5  3.5 
9.   VAS 2            7   31    2.5   1    1     5     3.5  5     2.5  6.5  x    4 D 
10. Emanuel Lasker   5   27    2     1.5  1.5   3.5   3.5  2     4.5  4.5  4    x D 
 
K = Kampioen, Promoveert naar 1e klasse 
D = Degradeert naar 3e klasse 
 
 
 



En Passant 46.7  mei 2009 
 

 

 8

NOSBO Promotieklasse 
8e ronde – 21/24 april 

Staunton 2 - Assen          2½ - 5½ 
Groningen 5    - SISSA 2        ½ - 7½ 
Groningen 3    - Oostermoer     5 - 3 
Van der Linde  - Groningen 4    4½ - 3½ 
Haren 2        - Roden          5½ - 2½ 

9e ronde – 13 mei 

Roden          - Groningen 4    3 - 5 
Assen          - Haren 2        4½ - 3½ 
Oostermoer     - Staunton 2     4½ - 3½ 
SISSA 2        - Groningen 3    3 - 5 
Van der Linde  - Groningen 5    5½ - 2½ 
 
 

Eindstand na 9e ronde                Mp Bp  1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  Groningen 3     15  43½   x    3   5   5    4½  6    5    4    6½  4½ K 
2.  Haren 2         12  41    5    x   5   3    3½  6    4½   5½   3½  5 P 
3.  Groningen 4     11  39    3    3   x   4½   4½  3½   4    5    6½  5 
4.  Oostermoer      10  41½   3    5   3½  x    3½  6½   5    3½   4½  7 
5.  Assen           10  39    3½   4½  3½  4½   x   3    4½   3    5½  7 
6.  Van der Linde   10  31½   2    2   4½  1½   5   x    1½   4½   5   5½ 
7.  SISSA 2         8   40½   3    3½  4   3    3½  6½   x    4    5½  7½ 
8.  Roden           8   35½   4    2½  3   4½   5   3½   4    x    3   6 
9.  Staunton 2      6   29    1½   4½  1½  3½   2½  3    2½   5    x   5 D 
10. Groningen 5     0   19½   3½   3   3   1    1   2½   ½    2    3   x D 
 
K = Kampioen, promoveert naar 3e klasse KNSB 
P = Promoveert naar de 3e klasse KNSB 
D = Degradeert naar de 1e klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSBO klasse 2A: eindstand zie EP 46.6 
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NOSBO Klasse 3A 
7e ronde –  21/24 april 

Oostermoer 3 - Vrij 
ESG 3            - Haren 5          2½ - 1½ 
Hoogeveen 4      - SISSA 4          0 - 4 
Groningen 7      - Valthermond   (-2mp)   Valthermond niet opgekomen 
Oostermoer 4(j)  - Het Kasteel 3    2½ - 1½ 
Van der Linde 2  - Groningen 8(j)   2 - 2 
Staunton 4 (j)   - JH Kruit 2       2 - 2 
Assen 4(j)       - ESG 4            2½ - 1½ 
Unitas 8(j)      - Haren 6          0 - 4 
 
Eindstand Mp Bp 
1.  SISSA 4           14   22½  K 
2.  Assen 4(j)          12   19  P 
3.  Groningen 8(j)    11   18  P 
4.  Van der Linde 2    9    20 
5.  ESG 3               9    16 
6.  ESG 4               8    14½ 
7.  Staunton 4 (j)      8    14 
8.  Haren 6           6    15 
9.  Groningen 7         6    13½ 
10. Oostermoer 4        6    12½ 
11. Oostermoer 3        6    12 
12. Haren 5             5    12½ 
13. Het Kasteel 3       5    12½ 
14. JH Kruit 2          5    10 
15. Valthermond (-2)    4    13 
16. Hoogeveen 4         4    9½ 
17. Unitas 8(j)         4    6½ 
 
K = Kampioen, Promoveert naar 2e klasse 
P = Promoveert naar 2e klasse 
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EXTERNE COMPETITIE (II) 
Detailuitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 

 
8e ronde – 18 april 

HSG 2586 - Hotels.nl 2460 5½ - 4½ 
  1.  Loek van Wely                2644  -  Jan Werle                  2591  ½ - ½ 
  2.  Predrag Nikolic              2669  -  Sipke Ernst                2581  ½ - ½ 
  3.  Daniel Stellwagen            2616  -  Elina Danielian            2495  0 - 1 
  4.  Wouter Spoelman              2448  -  Ivan Sokolov               2658  0 - 1 
  5.  Jan Smeets                   2593  -  Daan Brandenburg           2431  ½ - ½ 
  6.  Yasser Seirawan              2634  -  Robert Ris                 2415  1 - 0 
  7.  Friso Nijboer                2564  -  Yge Visser                 2483  ½ - ½ 
  8.  Erwin l' Ami                 2610  -  Tea Lanchava               2358  1 - 0 
  9.  Ruud Janssen                 2503  -  Frits Rietman              2252  ½ - ½ 
10. Vladimir Chuchelov           2575  -  Erik Hoeksema              2335  1 - 0 
 
9e ronde – 10 mei 

Hotels.nl 2444 - Voerendaal 2373 5 - 5 
1.  Jan Werle                    2591  -  Tom Bus               2242  1 - 0 
2.  Daan Brandenburg             2431  -  Felix Levin           2564  ½ - ½ 
3.  Sipke Ernst                  2581  -  Gerhard Schebler      2453  1 - 0 
4.  Yge Visser                   2483  -  Andrey Orlov          2501  0 - 1 
5.  Elina Danielian              2495  -  Ivo Wantola           2277  0 - 1 
6.  Arkadij Rotstein             2500  -  Daniel Hausrath       2491  ½ - ½ 
7.  Robert Ris                   2415  -  Benjamin Tereick      2382  ½ - ½ 
8.  Erik Hoeksema                2335  -  Patrick Driessens     2283  0 - 1 
9.  Tea Lanchava                 2358  -  Christian Braun       2334  1 - 0 
10. Frits Rietman                2252  -  Rob Caessens          2207  ½ - ½ 
 
2008-2009    -     Laatste ronde 

Overgenomen van Web-site  
Het was een onverwacht enerverende laatste 
ronde op zondag 10 mei in Hilversum tegen 
Voerendaal, de nummer 9 van de ranglijst. 
Het begon met twee niet verwachte nederla-
gen van Erik Hoeksema en Yge Visser, die 
beiden opeens last hadden van een forse kort-
sluiting waarna de stukken in het doosje kon-
den. Vervolgens verloor Elina Danielian van 
Ivo Wantola, die daarmee een meesternorm 
scoorde -Ivo, gefeliciteerd, maar ik had toch 

liever een andere uitslag gezien. Daan Bran-
denburg moest winnen van Levin om een 
GM-norm te scoren. Dat zat er echter niet en 
Daan moest met remise tevreden zijn, maar 
hij kan terugkijken op een prima seizoen. 
Dat leverde maar liefst een 3½-½ achterstand 
op en de nodige zenuwen en commotie bij 
LSG en Apeldoorn, die in hun onderlinge du-
el mede afhankelijk waren van onze uitslag. 
Bij een grote overwinning van Voerendaal 
zou hetzij LSG, hetzij Apeldoorn de tweede 
degradant zijn. De volgende remises kwamen 

H
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van Arkadij Rotstein en Frits Rietman. Daar 
mocht de laatste blij mee zijn, volgens zijn 
bijna naamgenoot Fritz. Na een combinatie 
die een twee torens opleverde tegen een da-
me, had de dame-partij de beste kansen, maar 
een zetherhaling in tijdnood was genoeg voor 
het halfje. Ook Robert Ris knokte met een pi-
on minder naar remise: 5-2 achter. 
Dan nu de helden van de wedstrijd. Sipke 
Ernst sloeg remise af toen hij de eerste drie 
nullen om zich heen zag vallen en speelde 
door op grond van zo goed als niets. 'gewoon 
zetjes doen', aldus Sipke. Het leverde in het 
eindspel een vol punt op. Jan Werle moest het 
opnemen tegen de Voerendaalse teamleider 
Tom Bus. Deze partij leek nog het meest op 
iets wat in judotermen een verwurging zou 

kunnen heten. Langzaam werden de duim-
schoeven aangedraaid. Toen Bus een paar 
keer niet de beste deed stortte diens stelling in 
en was ons tweede punt een feit. Tea Lancha-
va had niet veel weten te bereiken, maar er 
was ook niet veel aan de hand. Het gezicht 
van de teamleider stond kennelijk zodanig op 
onweer dat ze besloot door te spelen. Met 
succes. Na de overgang naar het toreneinspel 
bleek de verdediging met een pion minder 
voor de tegenstander te lastig. Hierdoor stond 
er wonder boven wonder opeens een gelijk-
spel op de borden, waardoor deze bizarre 
wedstrijd zelfs beloond werd de 2e plaats op 
ranglijst, omdat Rotterdam geen kans maakte 
tegen kampioen HSG. 

 
 

roningen 2 

 
8e ronde – 18 april 

HSG 2  2152 - Groningen 2 2060 5 - 3 
1. Robin van Kampen         2316  -  Michael Riemens        2215  ½ - ½ 
2. Alina Motoc              2355  -  Christofoor Baljon     2112  1 - 0 
3. Kees Nagtegaal           2232  -  Joost Wempe            2264  ½ - ½ 
4. Pieter Tolk              2170  -  Rudolf Potze           2056  ½ - ½ 
5. Wim van der Wijk         2113  -  Peter Hendriks         2051  0 - 1 
6. Klaas Jaap Harmsen       2102  -  Uwe Rau                2110  ½ - ½ 
7. Vincent Pandelaar        1956  -  Kiran Soerdjan         1905  1 - 0 
8. Jorgen Henseler          1969  -  Maurice van Mourik     1769  1 - 0 
 
9e ronde – 9 mei 

Groningen 2 xxxx - ZSC-Saende xxxx 3- 5 
Gegevens niet beschikbaar bij het sluiten van de editie 
 
 
 
 

roningen 7 

 
7e ronde – 21 april 

Groningen 7  - Valthermond   
Niet gespeeld, Valthermond niet opgekomen 

G

G
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roningen 3 

 
8e ronde – 21 april 

Groningen  3 1930 - Oostermoer 1869 5 - 3 
R.W. Donker        2082  -  B.M. Visser(sr)    2125  ½ - ½ 
D. Slagter         1952  -  J. Snijders        1935  1 - 0 
C.J. Rupert        1922  -  C. Steevensz       1984  0 - 1 
E. Zuiderweg       1882  -  T. Hadderingh      1903  ½ - ½ 
A. S. Dijkstra     1807  -  J.E.de Graaf       1809  ½ - ½ 
R. Slagter         2011  -  J. Meirink               1 - 0 
K. Soerdjan        1877  -  H. van Houten      1662  1 - 0 
S. Feenstra        1910  -  M.S. van Timmeren  1662  ½ - ½ 
 
Drie in de KNSB 

Casper Rupert 
Okee, wederom een verslag van de teamlei-
der, al vind ik het wel vermoeiend steeds mijn 
eigen verslagen in de EP te moeten lezen. Er 
zijn mensen, die ik niet zal noemen, die met 
slappe excuses aankomen terwijl het overdui-
delijk hun plicht is om wat te schrijven. “Ik 
moet mijn tas nog inpakken” kon ik opteke-
nen, en: “maar in de bus moet ik chickies ver-
sieren”. Pff. Maar goed, het verslag. 
Oostermoer was de laatste horde op weg naar 
promotie. Twee matchpunten zou ons van een 
KNSB-jaar verzekeren, of, in de woorden van 
Romijn: “tenminste één Groningen-team 
promoveert, want Groningen 4 kan nog gelijk 
komen en op bordpunten promoveren.” Alsof 
dat uitmaakt. We wonnen met 5 – 3, enige 
verliespartij was uiteraard van ondergeteken-
de, maar al met al verliep de wedstrijd vol-
gens plan. We hadden het luxeprobleem al-
leen maar goede spelers te hebben, hetgeen 
Kiran en mij tot een strategische opstelling 
deed besluiten. Geen uitslag was eigenlijk een 
verrassing.  
Roel op één tegen Visser. Eerste halve punt 
dat hij voor Groningen 3 laat liggen. Volgens 
mij was de partij meer een exploratie van het 
concept “bedenktijd” dan een schaakpartij, 
aangezien hij nu met nog minder tijd dan in 
de bekerfinale (zie aldaar) de tijdcontrole 
moest halen (waarbij ook zeer lang nagedacht 

werd in een stelling waar een normaal mens 
gewoon een zet had gedaan). Maar het was 
toch maar mooi een remise eindspel dat hij 
overhield na zet veertig. 
David op twee: Slagter tegen Snijders. De 
wapens van David waren toch wat fijnzinni-
ger dan zijn naam doet vermoeden. Het was 
wel duidelijk wie er hier in mootjes werd ge-
hakt, en zoals broer Ruben het al had voor-
speld: het was David die won. 
Ik op drie tegen Steevensz, voornamelijk om-
dat Edwin geen zin had om weer tegen hem te 
moeten. Het ging allemaal wel aardig, mijn 
voor het geweigerd Damegambiet wat onor-
thodoxe opstelling leidde niet tot grote pro-
blemen. Maar ik leed weer aan naïviteit, want 
ik zag weer eens een simpele combinatie over 
het hoofd. Nul. 
Edwin op vier. Ik had niet de indruk dat hij er 
heel erg veel zin in had. Was als langste bezig 
tegen teamleider Thale Hadderingh en had 
vast ook wel ergens kunnen winnen. Remise 
leek een redelijke uitslag. 
Arjan op vijf, die al na een half uur of zo 
claimt: “heb je mijn stelling gezien?! Ik sta 
toch geniaaal?!” Dat was ook zo! Waarom 
stond je dan ineens twee vrijpionnen achter in 
het eindspel? Hans de Graaf kon het gelukkig 
niet winnen en het werd remise. 
Ruben op zes. Een beetje laag voor zijn stan-
ding, maar zo wilde hij het graag. Zijn tegen-
stander had op Kiran voorbereid, maar trof 

G
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een Slagter. In de potdichte stelling kon 
laatstgenoemde een pion verschalken – winst 
natuurlijk. 
Kiran op zeven. Stond in de opening aange-
krant*. Tegenstander “moest” kennelijk een 
kwaliteit offeren, maar het eindspel dat ik zag 
ontstaan, kon alleen maar goed zijn voor 
zwart. Kiran had een obscuur doch handig pi-
onnenblok rond zijn koning en mocht met zijn 
hongerige dame alle witte boeren opeten. 
Punt. 
Op bord acht hadden we een speciale gast: 
Stefan Feenstra, de nummer één van Gronin-
gen 5. Het zou eigenlijk zijn laatste wedstrijd 
voor het vijfde worden, maar hij wilde ook 
wel zijn steentje bijdragen in het kader van de 
promotie. Helaas moest ik mijn vaste team-
spelers aan de kant zetten, maar ik wilde nou 
eenmaal zo sterk mogelijk aantreden; vaak 

worden matchpunten toch op de onderste 
borden gehaald. Stefan had zo’n partij waar al 
vroeg het remisespook over het bord dwaalde 
omdat de dames geruild werden. Het ging nog 
een tijd door, maar er was geen kaas meer van 
te maken; draw. 
Het enige wat we nu nog even moeten doen, 
is kampioen worden. Daarvoor moeten we 
waarschijnlijk van SISSA 2 winnen. Dit kun-
nen we natuurlijk best, maar we moeten het 
toch maar weer even bewijzen. Ik heb er zin 
in! 
 
*  Volgens mij is dit een woord dat alleen in de 

schaak-wereld bestaat. Ik ben benieuwd naar de 
herkomst. Ik vind in schaakverslagen (op Google) 
ook de infinitiefvorm “aankranten,” als in: iemands 
stelling ontregelen. Boeiend! 

 
9e ronde – 13 mei 

SISSA 2 1839 - Groningen  3 1884 3 - 5 
Marten Holwerda      1905  -  Roel Donker              2082  0 - 1 
Eric Jan Walinga     1978  -  Edwin Zuiderweg          1882  1 - 0 
Wouter Welling       1899  -  David Slagter            1952  0 - 1 
Carl Hoekstra        1876  -  Casper Rupert            1922  0 - 1 
Maarten Hemmes       1874  -  Kiran Soerdjan           1877  0 - 1 
Marcel Pouw          1827  -  Maurice van Mourik       1769  1 - 0 
Anne van der Veen    1788  -  Natalia Westermann       1886  0 - 1 
Roland Kroezen       1562  -  Vaclav Ocelik            1702  1 - 0 
 
 
 

roningen 4 

 
8e ronde – 24 april 

Van der Linde 1780 -  Groningen 4    1807 4½ - 3½ 
M. Pieters         1926  -  K. Haveman               0 - 1 
H. Bosboom         1883  -  H.J. Zuiderweg     1914  ½ - ½ 
D.H. Algera        1853  -  H. Pompstra        1693  ½ - ½ 
T. Ensink          1716  -  M.J.W. Kruit       1865  1 - 0 
M. Vrooland        1764  -  G.N. Karsdorp      1783  1 - 0 
L. Vrooland        1699  -  P.M. Bodewes       1828  1 - 0 
J.J. Krawczyk      1746  -  F.M. Selmeier      1686  0 - 1 
J.G.A.T. Duin      1655  -  P.C. Weide         1882  ½ - ½ 

G
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9e ronde – 13 mei 

Roden 1813 - Groningen  4 1857 3 - 5 
Peter van der Velde  1881  -  Arjen Tilstra            2056  0 - 1 
Tom Visser           1890  -  Gerhard Rickers          1966  ½ - ½ 
Ward Romeijnders     1824  -  Koen Haveman             1869  0 - 1 
Lieuwe Boskma        1809  -  Reno Emerencia           1795  ½ - ½ 
Richard Matulessy    1820  -  Peter Bodewes            1828  1 - 0 
Dick Dalmolen        1847  -  Henk Pompstra            1693  1 - 0 
Henk van Bemmel      1721  -  Nico Karsdorp            1783  0 - 1 
Frans Jager          1712  -  Mark Kruit               1865  0 - 1 
 

roningen 5 

 
8e ronde – 21 april 

Groningen 5 1728 - SISSA 2 1840 ½ - 3½ 
K.F. Ruigendijk    1741  -  E.J. Walinga       1978  0 - 1 
G.P. Visser        1811  -  W. Welling         1899  0 - 1 
A. van den Heuvel  1722  -  T. Witteveen       1857  0 - 1 
D. Knight          1752  -  C.A.H. Hoekstra    1876  0 - 1 
A.W. Tasma               -  M. Hemmes          1874  0 - 1 
H.B. Grashuis            -  M. Pouw            1827  ½ - ½ 
J. Koekoek         1666  -  A. van der Veen    1788  0 - 1 
R.G. Holtz         1677  -  S.C. Welling       1619  0 - 1 

9e ronde – 13 mei 

Van der Linde 1755 - Groningen  5 1664 5½ - 2½ 
Minco Pieters        1926  -  Ferry Ruigendijk         1741  1 - 0 
Harold Bosboom       1883  -  David Knight             1752  1 - 0 
Tonnus Oosterhoff    1786  -  Annelies van den Heuvel  1722  1 - 0 
Titus Ensink         1716  -  Hans Serier              1687  1 - 0 
Mark Vrooland        1764  -  Tom Witsenburg           1542  0 - 1 
Louis Vrooland       1699  -  Job Holtz                1677  1 - 0 
Jarek Krawczyk       1746  -  Jaap Koekoek             1666  ½ - ½ 
Johan Dijkstra       1518  -  Jasper Hupkes            1526  0 - 1 
 

roningen 8 

 
7e ronde – 24 april 

Van der Linde 2 1522 - Groningen 8(j) 1285 2 - 2 
E.R. Schulting     1588  -  T. Witsenburg        1542  0  - 1 
F. Hartog          1459  -  NO                         1  - 0 Regl. 
C. Meulenkamp            -  M. Hillenkamp        1028  1  - 0 
J. Dijkstra        1518  -  A.J.W. Boonstra            0  - 1 

G

G



En Passant 46.7  mei 2009 
 

 

 15

NOSBO BEKER 
 
Groningen 3 NOSBO-bekerkampioen! 
 
De redactie wenst het winnende bekerteam 
Groningen 3 van harte geluk met het behaal-
de kampioenschap. 
 
In de loop der jaren is de redactie gewend 
aan het verschijnsel, het zal lezers ook zijn 
opgevallen, dat onder alle verslagen van de 
verrichtingen van Groninger teams in de di-
verse competities, de overwinningsverhalen 
getalsmatig de overhand hebben. [Hier buiten 
beschouwing gelaten de wellustig-
masochistische bespiegelingen van Wim Krij-
nen over zijn persoonlijk falen, ongeacht of 
zijn team desondanks al dan niet gewonnen 
heeft.] Los van de aard van de ingezonden 
verslagen heeft de redactie ook meerdere ke-
ren een aansporing doen uitgaan om het to-
taal aantal ingezonden verslagen in elk geval 
boven de 50 procent van het aantal wedstrij-
den te laten uitkomen. 
 
De redactie wil de verslaggeving door / van-
uit het kampioensteam Groningen 3 in de 
NOSBO-bekercompetitie graag als voorbeeld 
stellen voor alle team in de toekomst: een 
verslag na elke ronde, en van de laatste ronde 
zelfs twee (zie onder). 
 
 
Verslag NOSBO-Beker van Grondrie 

Casper Rupert 
 
Het bekerteam van Groningen 3 is NOSBO-
kampioen geworden. Toen ik na een competi-
tieronde of twee erachter kwam dat er ook zo-
iets was als een bekercompetitie en dat wij als 
Groningen 3 daarvoor waren aangemeld, 
werd ik bevangen door een lichte vorm van 
verbaasdheid. Aangezien ik voor de eerste 
wedstrijd verhinderd was, vroeg ik aan Edwin 
of hij mijn teamleidertaken voor onbestemde 

periode wilde overnemen. De eerste wedstrijd 
was een succes, SISSA 3 werd overtuigend 
verslagen. Ook de vier van het vierde deden 
goede zaken: HSP werd met 3,5-0,5 geplet. 
Op naar de volgende ronde. Het in de compe-
titie reeds verslagen Van der Linde kregen we 
voor onze kiezen. Kein Thema, zeker niet met 
de witte reus Roel Donker aan bord 1. Gro-
ningen 4 werd helaas verslagen. Ze speelden 
2-2 tegen SISSA 2 maar moesten het in de 
vluggerfase afleggen tegen de handige cafés-
chakers.  
 
Ik zal voor de duidelijkheid even uitleggen 
dat een bekerwedstrijd iets anders gespeeld 
wordt dan een normale competitiewedstrijd. 
Voor aanvang loot men om de kleur van het 
eerste en alle borden. Vervolgens heeft men 
twee uren voor de ganse partij. Mocht er een 
2-2-uitslag uitslaan, dan wordt gevluggerd. 
Hopelijk is er dan een beslissing, zo niet dan 
valt eerst het laatste bord af und so weiter. 
Mochten alle partijen in remise eindigen dan 
moeten de vierdebordspelers een vuistgevecht 
tot de dood voeren. Althans, zo heb ik het mij 
laten vertellen, maar de regels veranderen on-
geveer ieder jaar dus misschien wordt er vol-
gend jaar wel netjes geloot. 
 
Toen was er sprake van een kwartfinale. Nu 
kon ik niet langer onder mijn verplichtingen 
uitkomen en reisde samen met Edwin, Arjan 
en Maurice af naar ver Veendam. Dit werd 
best een spannende partij. Omdat Edwin niet 
zoveel zin had om op bord 1 te gaan omdat 
hij de dag erna een pittige partij voor het PK 
moest spelen, besloot ik maar tegen Riksten 
te gaan. Ik speelde degelijk met zwart, maar 
mijn boer werd verschalkt in de afwikkeling 
naar het eindspel. Ik moest keepen, wist een 
remiseachtig toreneindspel nog bijna te ver-
liezen maar mijn tegenstander had te weinig 
tijd en lef om het af te maken. Sorry, ik ont-
houd meestal alleen mijn eigen partijen. De 
rest won. 
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De halve finale bood ons nog een l
naar Zuidlaren. Hierover heeft Rube
mooi relaas geschreven in voorgaa
waar ik met genoegen naar verwijs. W
ik opmerken dat mijn rijvaardighede
redelijk vanaf kwamen, want niet al
ik verkeerd op de heenweg (al die
rotondes ook), bovendien wist ik o
rugweg de afslag Haren te missen,
auto heen moest. Typisch. Hopelij
nog een keer tegelijkertijd én op de w
de borden óp de weg te letten. 
Maar nu het wraakmoment: de finale
leen ons teampje had al haar partije
nen, ook Haren 2 was langszij gekom
Veendam 2, Lewenborg, SISSA 2 e
te verslaan. En zoals men weet ha
nog een appeltje te schillen met deze
Ik moet zeggen dat wij zeer sterk kon
treden. Ik wil even mijn topspelers
voor hun inzet en speelbereidheid. R
ker is niet meer weg te denken van b
wat voor wedstrijd dan ook. Edwin
spelen, maakt niet uit waarheen, valt
bij het tweede en speelt goed. Ruben
meest glansrijke libero van de clu
wanneer het seizoen bijna voorbij
langs en speelt binnen de kortste
Groningen 4, 3, 2 en zelfs 1, wat m
wel uniek mag noemen. In aanvulling
drie speelde ik zelf de vierde viool, m
schijnlijk de minste partij van de d
dat maakte toen al niet zoveel meer u
 
Edwin moest tegen Harry Gielen. In
sloten, positionele stelling waarin de
g4 een belangrijke rol speelde, kree
aanvalspunt in de vorm van pion e
kon weinig tegenspel meer creëren e
tij eindigde met een paardvork die de
de doos deed. 

Roel won, omdat hij g4 kon doen,
Bart Romijn erg snel speelde. Of R
lang na, ik weet het even niet. Roel d
erg lang na op een goed moment, zo
ik mij afvroeg of hij wel op de hoogt

leuk uitje
en al een
ande EP,
Wel moet
en er nog
lleen reed
ellendige

op de te-
waar de

k leer ik
weg en op

e. Niet al-
n gewon-
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en Roden
adden wij
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nden aan-
bedanken
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bord 1 bij
wil altijd
t graag in

n is wel de
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tijd voor
men toch
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met waar-
dag, maar
uit.  

n een ge-
e pion op 
eg hij een
6. Gielen

en de par-
e dame in

en omdat
Roel dacht

dacht wel
odanig dat
te van het

speeltempo was. Maar de ge
dat we dan niet moeten wan
rustige drie minuten nadenken
nuten op de klok deed Roel
een paar. Wat wel geruststelle
hij compleet gewonnen stond.
minuut over (“Ruim!”) was h
nul. 

Best wel relaxed, zeker omda
dels ook al een gratis pion
stelling had veroverd.  

En ik dacht dat ik een stuk gin
Gerard de Wit: 

Laatste zet: Pe4-c5, valt twee
rard verzinkt in gepeins en ik
bij de andere borden kijken.
zet: Lf5, verliest in elk geval g

Ruben heeft inmiddels gewon
strijd beslist (tevens wraak n
teur, tegen wie hij voor het vi
kwam dan remise). 

Ik sta goed maar moet nog we
Volgen nog enkele zetten. V
passieve en een actieve blunde
kwaliteit te winnen en ik gee
Het is even eng maar ik kom w
Bah. Vier nul was helemaal ge

mei 2009 
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n met zeven mi-
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Volgen nog een
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ef een pion weg.
weg met remise.
eniaal geweest. 
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Groningen 3 wint de Nosbo-beker!  
Ruben Slagter 

 
Dinsdag 14 april was het dan  zover: Gronin-
gen 3 mocht aantreden voor de bekerfinale 
tegen het tweede van Haren. Tegenover de 
heroïsche strijd die wij hadden moeten leve-
ren in Zuidlaren tegen Oostermoer, stond een 
vrij afgetekende 3-1 overwinning van Haren 
uit bij Roden, leuk detail is natuurlijk dat het 
hier ook tussen de twee topteams uit de pro-
motieklasse ging, met nog 2 ronden te gaan 
kon er nog een mentale tik uitgedeeld wor-
den, want er was al wel duidelijk dat wie er 
ook won, dit team waarschijnlijk volgend jaar 
geen KNSB-beker mag spelen in verband met 
het feit dat promoverende teams daar het 
recht niet toe hebben, het is niet anders. Ha-
ren nam de wedstrijd wel serieus: er waren 
naast de vier spelers ook minstens 5 suppor-
ters meegekomen uit het zuiden van de stad, 
terwijl de aanwezige Groningen 3 spelers op 
nul vingers te tellen waren… 
Maar goed, genoeg randzaken, de wedstrijd: 
bij Haren weet je nooit wie of wat er nu weer 
uit de hoge hoed wordt getoverd, maar dit 
keer was er eigenlijk vrij weinig verrassends 
in de opstelling, men trad aan met dezelfde 
spelers als in de vorige ronden. Ook wij 
speelden met dezelfde vier man als tegen 
Oostermoer, al hadden Edwin en ik wel van 
bord gewisseld.  
Over de partijen valt niet heel veel interes-
sants te vertellen, de gemiddelde ratingplus 
die we hadden werd eigenlijk vrij eenvoudig 
verzilverd: Roel speelde op bord 1 tegen Bart 
Romijn en kreeg een Boedapester op het 
bord, althans volgens mij heet die opening zo, 
hopelijk is er nog een kenner die me uit de 
brand wil helpen. In ieder geval, Roel leek 
een moeilijke avond tegemoet te gaan, maar 
toen hij het loperpaar bemachtigde had ik er 
veel vertrouwen in, enig probleem was echter 
wel z’n tijdverbruik: in de beker is het na 2 
uur gewoon voorbij, geen tijd erbij opgeteld 
o.i.d., dus moest het daarbinnen gebeuren, 

echter met nog 10 minuten op de klok kwam 
Roel in een eindspel met allebei een toren en 
lopers van ongelijke kleuren terecht, hij had 
echter wel een gedekte vrijpion op g7 geplant, 
en met nog 2 minuten te gaan werd deze dan 
ook verzilverd, de 1-0 was binnen! 
Vervolgens maakte Edwin de 2-0, tegenstan-
der Harrie Gielen leek met zwart een gevaar-
lijk initiatief te krijgen in een gesloten Sicili-
aan, maar Edwin kon net snel genoeg bij de 
zwakke punten van de stelling van Gielen 
komen, na afloop bleek echter wel dat zwart 
in ieder geval een zeer kansrijk kwaliteitsof-
fer gemist heeft, maar wie maalde daar nog 
om, de partij werd door Edwin met strakke 
hand naar de winst gevoerd. 
Nog wel een klein incident op het einde, maar 
hier heb ik zelf schuld aan. Gielen probeerde 
nog tegenspel te creëren, en dit leek hem aar-
dig te lukken, ware het niet dat Edwin door 
een paardvork zomaar een dame kon winnen,  
dit zag ik, en als reflex trok ik dan ook mijn 
wenkbrauwen even op, dit zag Edwin ook en 
hierdoor had hij dus gezien kunnen hebben 
(ja, heel hypothetisch allemaal) dat er iets 
raars in de stelling zat. Ik trek hier direct het 
boetekleed maar aan, het was niet de bedoe-
ling om Edwin een aanwijzing te geven, 
slechts een reflex als toeschouwer, maar 
Edwin gaf na afloop ook aan dat hij dacht dat 
ik mijn wenkbrauwen optrok vanwege het feit 
dat hij zijn stelling nog zo had weten te ver-
slechteren.  
Om een lang verhaal kort te maken, Edwin 
zag de paardvork uiteindelijk wel, en won een 
dame en de partij. Gelukkig maakte het niet 
uit voor de afloop van de wedstrijd, zodat we 
dit met de mantel der liefde kunnen bedek-
ken.  
 
Hieronder de volledige partij van Edwin (wit) 
tegen Harrie Gielen: 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 Pc6 
6.f4 e6 7.Pf3 Pge7 8.O-O O-O 9.Le3 Pd4 
10.Tb1 Tb8 11.Pe2 Pxf3+ 12.Lxf3 b6 13.g4 
f5 14.Pg3 d5 15.c3 La6 16.Te1 d4 17.cxd4 
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Lxd4 18.Db3 Dd7 19.gxf5 gxf5 20
21.dxc4 Txf5 22.Lg4 Lb7 23.Lxf5 

Diagramstelling waarbij ik mijn w
wen optrok 
23….Pxf5 24.Pxf5 Dc6 25.Pe7+ 1-0
 
Vervolgens besliste ik zelf de weds
toeval deed zich voor dat ik voor d
keer in twee weken met zwart tegen
teur moest, eerst met Groningen 4 e
in de bekerfinale. In de vorige wed
ik hem nog ontsnappen, waarna hij i
nen stelling remise in het teambela
toch wou ik wel graag revanche. Je
tuurlijk nooit of iemand dan op je he
bereid, dus week ik op zet 1 maar af
je dat gezeik in ieder geval niet. Er
zich een saaie partij, die eigenlijk
remise aankoerste, maar omdat Clit
twee passieve zetten deed, en vervol
 

 

0.exf5 c4

wenkbrau-

0 

strijd. Het
de tweede

Olaf Cli-
en nu dus
dstrijd liet
in gewon-
ang, maar

weet na-
eeft voor-
f, dan heb
r ontspon
recht op

teur eerst
gens juist

een te actieve zet, waarmee hi
verloor, kon ik eigenlijk vrij e
pluspion gaan spelen. De ene
vermenigvuldigd tot twee, e
hield Cliteur het voor gezien
binnen!  
Voor de perfecte score had
winnen van Gerard de Wit, en
genoeg kansen voor: door
Casper een stuk te gaan winn
verdedigde erg sterk en kreeg
spel. Door een fout in het eind
op twee momenten alsnog k
maar dit werd helaas gemist
verdriet van Casper zelf over
de partij in remise verzandde
zijn goeie scores in de div
teams, en bovendien zijn uits
teiten als teamleider van Gro
we hem dit maar niet verwijte
De beker was binnen, we war
Roel en ik wat minder, want
van Chelsea-Liverpool tot
bleek dat we misschien toch
hadden gedaan op deze mooie
Een echte uitreiking was er he
stelde nog voor om dan maar
van de GDSW tot nieuwe NO
te reiken, maar dat was mis
weer een beetje zielig. Nu no
in de promotieklasse winnen,
21 april thuis tegen Oostermo
ker revanche zullen willen v
derlaag, we zijn gewaarschuw

Naschrift van de redactie: de
Oostermoer werd gewonnen m

mei 2009 

ij direct een pion
eenvoudig op die
e pluspion werd

en drie, en toen
n, de beker was

Casper moeten
n daar waren ook
sterk spel leek

nen, maar de Wit
toch weer gelijk

dspel had Casper
kunnen winnen,
t, ook tot groot
rigens, waardoor
e. Gezien Casper
verse Groningen 
stekende capaci-
oningen 3 zullen
en…  
ren blij, althans,
t toen de uitslag
ons doordrong

h wat verkeerds
e zomeravond…
elaas niet, Hiddo
een suikerbeker

OSBO-beker uit 
sschien ook wel
og 2 wedstrijden
, te beginnen op
oer, die nog ze-

voor de bekerne-
wd! 

e wedstrijd tegen
met 5-3. 
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BLUNDERRUBRIEK
Michiel M

 
Het lopende schaakseizoen loopt op
de, maar het weekendtoernooi kom
aan. Wij hopen natuurlijk dat ieder
geweldig gaat presteren en foutloze
speelt. De praktijk is echter weerbar
toch de fout ingaat staat het vrij om d
sturen naar de blunderrubriek. Het K
nooi leverde een aantal fraaie inzend
(oa van Erik Hoeksema), wij hopen
weer op hoogstaande bijdragen. Wa
vorige EP genoodzaakt waren de b
briek een keer over te slaan wegen
brek aan inzendingen, zitten we nu b
bommetje nokkie nokkie om met D
mekaar te spreken. Uiteraard is Wim
weer prominent aanwezig, maar d
ook in een glansrol. Zijn overwin
Casper Rupert was knap. Die laatst
als verzachtende omstandigheid aan
nogal laat was geworden tijdens K
nennacht. 
 
 
 

Diagram bij Roeterink – Zuiderwe

Meeuwsen 

p zijn ein-
mt er wel
reen daar
e partijen
rstig. Wie
deze in te
Kersttoer-
dingen op
n nu ook
aar we de
blunderru-
s een ge-
bommetje

Dik Voor-
m Krijnen
deze keer
nning op
te voerde
n dat het
Koningin-

eg 

 
Huub Roeterink - Edwin Zu
Interne, 2e periode ronde 12 

Com
Nadat ik de theorie van het Sc
beetje door de war had gehaa
een beetje ongelukkig aan d
bord op a5 terecht gekomen.
niet rampzalig hoeven zijn w
(zie diagram) 11...c6! gespeeld
kan dan niet worden inges
12.Lxb6 volgt 12...Dxb6! en
mogelijk. 
Ik speelde echter nietsvermoed
waarna na 12. Lxb6! axb6 13
verloren gaat. De stelling is h
gewonnen voor wit maar in d
in de vorm van 2 pionnen en w
zwarte velden genoeg comp
uiteindelijk nog remise te kun
Edwin 3 blunderpunten: nod
van een paard. 

--- 

U dacht natuurlijk waar blij
blunders van Wim Krijnen? 
Welnu, Wim stelt ons niet tele
derom met een mooie bloem
alsmaar uitdijende oeuvre. He
Wim onbedreigd aan de leid
klassement. Hij heerst zoals In
strong ooit in de Tour deden.
blundert zijn tegenstander. Op
hij Wim Zwijnen. 
 
Durk Elzinga - Wim Krijnen
Interne, 2e periode 2 ronde 11

Co
Op 3 maart speelde ik met zw
Elzinga.  
In de digramstand ziet iedere
paardvork Dxg7 - Kxg7, Pf5
niet. Speel Pf6 en natuurlijk
wel gezien. Pionverlies dus m
delijke pionnenwinst en de do
open e-lijn. 
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uiderweg 

mmentaar: Edwin 
candinavisch een
ald is mijn paard
de rand van het
. Dit had echter
wanneer ik hier
d had. Het paard 
sloten want na
n 13.b4 is niet

dend 11... O-O? 
. b4! mijn paard
hierna natuurlijk

de partij kreeg ik
wat spel over de

pensatie om het
nnen keepen. 
deloos opofferen

jven ze toch de

eur en komt we-
mlezing uit zijn
et is duidelijk dat 
ding gaat in het
ndurain en Arm-
Een enkele keer

p die dagen heet

n (1-0) 

ommentaar: Wim 
wart tegen Durk

een natuurlijk de
f5 aankomen. Ik 
k heeft Durk het
met nog meer do-

ominantie op de
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Diagram bij Elzinga - Krijnen 

Meteen opgeven ligt niet in mijn aa
het was een onbegonnen strijd. 
Wim Krijnen 5 blunderpunten: p
over het hoofd zien 

------- 

Tony Wester mann - Wim Krijnen
Interne, 2e periode 2 ronde 12 

Comment

Diagram bij Westermann - Krijnen

ard, maar

paardvork

n (1-0) 

taar: Wim 

n 

Twee weken later betreed ik h
gen Tony Westermann. Wee
zwarte stukken. 
Ik sta een pion voor en natu
pion op b6 worden geslagen.
der voorgekomen in de partij
de witte loper op e2. Mijn
Slaan op b6, dan wordt het p
Dat was ook zo met de loper
lings speel ik Ke8 en laat dus
en loop vervolgens met mijn
om de volgende zet het paar
Daar was natuurlijk helemaal
Dat zou nog wel kunnen kome
blindelings spelen. Toen kw
Lxe4. Na het terugslaan met d
het vluchtveld c4 vrij. Gewoo
paard spelen en het zwarte p
vangen. Daarna was het eige
meer. Een prachtige b-vrijpio
lopen. 
Wim Krijnen 5 blunderpunten
gewoon door laten lopen 

------- 

Wim Krijnen - JW Tammin
Interne, 3e periode ronde 1 

Co
Ook mijn tegenstanders kunn
gaan. Op 24 maart speelde ik
lem Tamminga, een notoire t
de blunderrubriek: “het toont
de club en daarmee moet je
treden”.  
In de diagramstelling heeft Ja
onnen van me genomen zon
voldoende compensatie voor
staat aangevallen, maar die is
je op e1 gemakkelijk te redden
want de vork op e7 zit eraan
laas, Jan Willem speelt Te5, z
het hoofd en ik kom, naast de
op alle mogelijke manieren b
zetten later opgeven dus. 
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het strijdperk te-
er hanteer ik de

uurlijk kan mijn
Dat was al eer-
, maar toen met
redenering was:

paard ingesloten.
r op e2. Blinde-
s de b-pion slaan 

koning naar d8
rd aan te vallen.
geen haast mee.

en, maar ik bleef
wam de schrik:
de d-pion, kwam 
on even eerst het
paard wordt ge-

enlijk geen strijd
on die door kan

n: witte vrijpion 

nga (1-0) 

ommentaar: Wim 
nen blunders be-
k tegen Jan Wil-
tegenstander van
de armoede van
niet naar buiten

an Willem 2 pi-
nder dat ik daar

heb, zijn toren 
met een schaak-
n. Dat moet wel, 
n te komen. He-
ziet de vork over
e kwaliteitwinst,

binnen. Een paar
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Diagram bij Krijnen - Tamminga

Jan-Willem 10 blunderpunten: een k
partij weggeven. Jan-Willem krijgt
punten vanwege het boycotten van
derrubriek. 

--------- 

Gerda Schreuder - Michiel Meeuw
Interne, 3e periode  ronde 4 

Commentaar

Diagram na de 31e zet van zwart 

32.e6?? 

 

wal en de
t dubbele
de blun-

wsen 0-1 

r: Michiel 

 

Deze zet van Gerda is in dub
blunder. Met 32. Dc8+ had
kunnen afdwingen en kunnen
een winnend pionneneindspel.
dat de tekstzet ook nog eens
staat. 32....Txg2+ en het is ui
dacteur beseft maar al te go
enorm gezwijnd heeft. Het ha
wat slechter kunnen aflopen.
Gerda Schreuder 10 blunderp
de zet missen en zich mat late

----- 

Joop Kremer - Paul Zilverbe
Interne, 2e

Comm
Paul Zilverberg vinden we ni
in deze rubriek. Deze bedacht
dan ook niet zo heel vaak te b
misgreep. Tegen Joop Krem
januari mede door de lichte
niet, hetgeen resulteerde in e
zonder zwakke zetten achter
de partij kostten. 

Diagram na de 16e zet van w

16....Ted8?? (sterker was g
verliest zwart alle initiatief) 
Joop had hier onmiddellijk ku
met 17. Pxb7 maar verkiest de

mei 2009 
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bbel opzicht een
Gerda dameruil
afwikkelen naar
. Fataal is echter
mat in drie toe-

it! De blunderre-
oed dat hij hier
ad voor hem heel

punten: winnen-
n zetten. 

erg 1-0  
e periode ronde 6 
mentaar: Michiel 
iet zo vaak terug
tzame schaker is
betrappen op een

mer had hij eind 
e griep zijn dag
een tweetal bij-
elkaar die hem

 
wit 

geweest b4!, nu

unnen profiteren
e pionwinst  
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17. Pxb5, Dc6? (met Lxf3 had zwar
vechten). 
Uiteindelijk verliest zwart toch een st
Paul 5 blunderpunten: passief spe
daardoor wegblunderen van een stuk

------ 

Wim Krijnen - Casper Rupert 1-0
Interne, 3e periode ronde 6  

Commentaar

Diagram na de 21e zet van wit 

21.... Lxa2 Het nemen van dit pionn
zwart in het vervolg van de partij
staan, want hoe komt de loper weer w
22.Txb6 Kd7 
23.Pb3 Met deze zet bezorgt de
zwart toch wel enige kopzorgen. 
23....Ta4 zou een goede poging zijn
van zwart om nog wat van de partij t
Met die zet slaagt zwart er in elk ge
loper te bevrijden en zo stukverlies t
den. Een mogelijk vervolg van de p
dan kunnen zijn: 24.Tc1! Ta7 (om m
uit te halen) 25.Pc5+ Lxc5 26.dxc5
het dan hebben van het spel met zijn
en heeft nog steeds goede aanvalskan
 
 
 

rt kunnen

tuk. 
el en het
k.  

r: Michiel 

 

netje komt
j duur te
weg?  

witspeler

n geweest
te maken.
eval in de
te vermij-
partij zou
matjes er-
Wit moet
n vrijpion
nsen. 

Maar er volgde: 
23....Ta7? 

Diagram na 23….Ta7? van z

Dit is pas de eigenlijke blunde
loper definitief verloren.  
Immers 24. Pc1, b3 25. Txb3.
[Het duurde trouwens nog 30
Casper, met een stuk minder o
gewonnen gaf.] 
Casper 3 blunderpunten: het s
pionnetje ten koste van een stu
tende omstandigheid voor Cas
nogal had doorgehaald vanw
dingsfestival. Desalniettemin
knappe overwinning van Wim

---- 

Ton Bontsema - Michiel Mee
Interne, 3e periode ronde 2 

Comm
Ton Bontsema is met recht w
men mijn angstgegner. In het
mij vooral tactisch de baas en
heeft hij mij getruct.  
Ook in deze partij sloeg de
even om het hart toen Ton w
wets begon te offeren: 13.Pxf7
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zwart 

er! Nu gaat de 

. 
0 zetten voordat
op het bord, zich 

snoepen van een
uk. Als verzach-
sper gold dat hij

wege het bevrij-
n een bijzonder
m Krijnen. 

euwsen (0-1) 

mentaar: Michiel 
wat je mag noe-
verleden was hij

n ontelbare keren

schrik mij weer
weer eens ouder-
f7 (zie diagram). 
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Diagram na 13.Pxf7 

Ik dacht: nee toch, daar gaan we wee
er weer ingetuind? Maar deze keer
mee, het offer bleek voornamelijk
deze rechtstreekse attaque op mijn
vleugel te hebben overleefd, kon ik
tegenstoot gaan denken. Na 25 zette
stond de volgende stelling op het bor

Diagram na de 25e zet van zwart 

 

 

er. Ben ik
r viel het
bluf. Na 
konings-

k aan een
en spelen
rd: 

26. f3? 
Een verliezende blunder, na 2
beide koningspionnen niet
Beter was bv Tac1. 
27. Tec1 Staat mat in twee to
is het uit! Wit geeft op. 
Dhr. Bontsema 10 blunderp
voor de combinatie van de zet
 
 
Blunderklassement 
Wim Krijnen
 paardvork over het hoofd zie
 vrijpion van tegenstander lat
Michiel Meeuwsen
Oswaldo Sield
Durk Elzinga
Johan Zwanepol
Judith Valkenburg
Erik Hoeksema
Jasper Vos
Henk van Putten
Jan-Willem Tamminga
 kwal weggeven & boycot blu
Gerda Schreuder
 winnende zet missen, mat lat
Ton Bontsema
 2 slechte op rij, daardoor ma
Paul Zilverberg
 stuk wegblunderen door pass
Tony Westermann
Edwin Zuiderweg
 paard nodeloos opofferen (3)
Nico Karsdorp
Casper Rupert
 pion snoepen en daardoor st
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6. ...Pg5 kan wit 
allebei dekken.

oe, na 27. ...Pxf3 

punten: beloning 
tten 26 en 27.  

Oud Nieuw 
40 50 

en (5), 
ten lopen (5) 

26 26 
20 20 
15 15 
15 15 
13 13 
11 11 
10 10 
10 10 
0 10 

underrub. (10) 
0 10 

ten zetten (10) 
0 10 

at in twee (10) 
0 5 

sief spel (5) 
8 8 
5 8 

)  
5 5 
0 3 

tukverlies (3)  
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TAMMINGA 
 
De geest van Bril 
 
De zaal is vol van een lome warmte en een gewijde stilte onder schel, profaan TL-licht. 
Mannen zitten zwijgend gebogen over hun borden en roeren afwezig in hun koffie.  
Het zijn mannen met een missie. Hier wordt een ding gebouwd. Hier geldt slechts een 
doel: de stelling van de man aan de overkant verpulveren en het hart van zijn koning er 
uit rukken. Of iets banaler: een kwal veroveren, een goede loper laten penetreren, een 
pionnetje snoepen.  
Hier wordt geschaakt. 
Aan de zijkant van de zaal staat een man met een baard en zonder bril te praten met een 
man met een bril maar zonder baard. De voorzitter en Hiddo. Ik kan niet precies horen 
waar het over gaat maar ik vang woorden als 'jeugdteam, sponsor, kampioenschap' op.  
Enkele spelers richten zich enigszins op uit hun gebogen houding en werpen een geïrri-
teerde blik richting het duo. Iemand loopt naar ze toe en legt een vinger op zijn lippen, 
er worden excuses gemaakt en twee meter verderop zetten de mannen hun gesprek 
voort. Bij het praten over schaken wordt zelden geschaakt. 
Aan de bar wordt op zachte toon koffie en fris besteld. Bier nog niet, voor bier is het 
nog te vroeg. Een schaker dient tenminste tot aan het middenspel nuchter te zijn. Pas in 
het eindspel kan enige alcohol helpen, hoewel er dan soms alsnog gewonnen of houdba-
re stellingen worden geruïneerd.  
Er spelen deze avond weer een paar vrouwen mee. Dat was lang geleden. Volgens Le-
von Aronian is schaken te wreed voor vrouwen en daarom kunnen ze het niet.  
De ene vrouw wint en de ander verliest. Daar worden we dus niet veel wijzer van. Mis-
schien komen ze pas als de zon weer schijnt, als rokjesdag geweest is. 
Enfin. 
Na een paar uur komt er meer beweging. Het epicentrum verplaatst zich van rechts naar 
links van de zaal. Praten en schaken blijken opeens goed samen te gaan. De verliezer 
ziet het licht en realiseert zich hoe het had gemoeten. 'Maal f7 dus!!' De  ander mompelt 
iets over tijdnood en dat het iedereen kan overkomen.  
En dat is ook zo. 
 
Goede schrijvers kunnen zelden schaken. Andersom komt meer voor. Martin Bril 
schaakte niet, lijkt me. Na een kwartier zou hij zijn weggerend naar een stukje dat 
wachtte om geschreven te worden, of naar een optreden op TV of een ander podium. 
Maar van hem had ik graag eens een column willen lezen over het leven op een schaak-
club. 
 
 
Schrijver en Volkskrant-columnist Martin Bril overleed enkele weken geleden. Om hem te herdenken 
vroeg de Volkskrant een aantal schrijvers een stukje te schrijven op de plaats en in de geest van Bril.  
Mij helaas niet. Daarom doe ik hier een poging, in mijn eigen hoekje. 
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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  
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Teamleiders G1 Bart Beijer G2 Henk Haisma 
 G3 Casper Rupert G4 Johan Zwanepol G5 Ferry Ruigendijk 
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Website Haisma, Houtman, van Putten, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 
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Agenda jeugd 

Mei 
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 
 
 

Juni 
4 Clubavond 
6 NK scholen, halve finales 
11 Clubavond 
13 NK scholen, finale 
18 Clubavond 
20 Nationale Pupillendag 
25 Clubavond 
 

Juli 
2 Clubavond 
9 Clubavond (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda senioren 

Mei 
21 Weekendtoernooi 
22 Weekendtoernooi 
23 Weekendtoernooi 
24 Weekendtoernooi 
26 Interne 
 

Juni 
2 Interne 
9 Interne 
16 Interne, laatste avond 3eperiode 
23 Doorgeefkampioenschap 
30 Schaakvarianten / Zomerschaak 
 
 
 

Juli 
7 Zomerschaak 
14 Zomerschaak 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP 46.8 verschijnt 23 juni 2009 
Inleveren kopij uiterlijk 17 juni 2009 

durkelzinga@home.nl 
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