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Pieter Slinkman Memorial
Veel van de leden van de club zal de naam Pieter Slinkman niet veel zeggen. Pieter is, voordat hij
naar Amerika vertrok, een aantal jaren lid geweest van onze club. Vorig jaar is hij door een fataal
ongeluk in Amerika om het leven gekomen. Pieter was geen sterke schaker, maar had zeer veel
plezier in het spel.
Zijn ouders zijn bij ons met het voorstel gekomen om ter nagedachtenis aan hem een PIETER
SLINKMAN MEMORIAL te organiseren. Helemaal in de stijl van wie Pieter was moet dit geen
toernooi worden voor sterke schakers, maar juist voor de zwakkere leden van de clubs. Het toernooi moet gericht zijn op de stad Groningen en moet plaatsvinden in de maand augustus. Dat is
niet toevallig. De geboortedag van Pieter is 28 augustus en op die dag, Bommen Berend dus, zal
de finale plaatsvinden. Een bijzondere finale: De winnaar of winnares speelt op de trappen van
het stadhuis een partij tegen de vader van Pieter, die evenals Pieter geen sterke schaker is.
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VAN HET BESTUUR
Henk Haisma
Voorzitter
Tijdens de extra ledenvergadering in Mei werd uitgebreid en op een integere manier gediscussieerd over de ambities die de club heeft ten aanzien van sponsoring. De overgrote meerderheid
van de leden wilde een sponsoring die de kern van Groningse spelers in staat stelde in de Meesterklasse KNSB te spelen en verder de mogelijkheid bood aan (jeugdige) subtoppers om ook eens
in dezelfde klasse te kunnen spelen. Dit alles om de doorstroming van spelers naar de top te kunnen bevorderen en de binding met de club te optimaliseren. De ambitie om landskampioen te
worden bleek gedragen te worden door een minderheid van de clubleden. Mocht er een sponsor
gevonden worden die deze ambitie wel heeft dan zullen de afspraken die de Stichting Schaaktopteam Groningen met deze sponsor maakt, ter goedkeuring aan een extra ALV worden voorgelegd.
Onderdeel van de afspraken zal in ieder geval moeten zijn dat uit de naamgeving van het eerste
team blijkt dat we het over een team van de Schaakclub Groningen hebben. Verder zullen er dan
afspraken gemaakt moeten worden over training en begeleiding andere teams, jeugd en een plan
ter stimulering van de interne competitie.
Voortvloeiend uit deze ALV is er een werkgroep gevormd met Annelies van den Heuvel, Huub
Roeterink en Casper Rupert die gaat onderzoeken op welke manier de interne competitie gestimuleerd kan worden.
Uit de manier waarop tijdens de vergadering werd gediscussieerd blijkt dat SC Groningen een
volwassen en levendige club is. Ook uit het vele werk dat vrijwilligers telkenmale voor de club
doen put het bestuur de moed, kracht en optimisme om ook het volgend seizoen er weer een mooi
jaar van te maken.
Het bestuur wenst U allen een prachtige (schaak)vakantie en hoopt u weer te zien op de eerste
speeldag in augustus te weten dinsdag 11 augustus.
----Vervolg Pieter Slinkman Memorial

Hoe wordt bepaald wie deze finale mag spelen. We nodigen de 3 laatst geëindigde spelers of
speelsters van de interne competitie van de Groninger clubs uit om deel te nemen aan 2 voorrondes. Deze zullen plaatsvinden op de dinsdagen 11 en 18 augustus. Het gaat dan om 2 achtkampen
snelschaken. Aan welke van de 2 avonden wordt deelgenomen, wordt bepaald door de beschikbaarheid van de betreffende mensen. Zo kan rekening worden gehouden met eventuele vakanties.
De 4 bovenaan geëindigde spelers spelen op dinsdag 25 augustus een finaleachtkamp waarin
wordt bepaald wie de finale tegen de vader van Pieter mag spelen.
Er zijn ook prijzen te winnen. Wie de finale wint krijgt een prijs van € 100,--. Daarnaast is er een
prijs per gewonnen partij te verdienen: € 1,00. Deze prijzen worden ter beschikking gesteld door
de ouders van Pieter.
Een interessante uitdaging voor de mindere spelers van de club. Stel je voor dat het een traditie
wordt dan wordt de strijd om de laatste plaatsen in de interne een heel gevecht. In ieder geval een
stimulans voor de minder begaafden onder ons om ergens voor te strijden.
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COMPETITIE

2008 – 2009

30-6-2009
Roel Donker
clubkampioen 2008-2009

Eindstand periode 3
GROEP A
Rating
1. Edwin Zuiderweg
1913
2. Roel Donker
2082
3. Henk Haisma
1683
4. Hiddo Zuiderweg
1841
5. Henk Pompstra
1781
6. Koen Haveman
1900
7. Nico Karsdorp
1800
8. Huub Roeterink
1800
9. Andreas Tasma
1600
10. Klaas Abma
1950
11. Peter Bodewes
1857
12. Johan Zwanepol
1838
13. David Knight
1750
14. Imme van den Berg 2000
15. Natalia Westermann 1850
16. Peter Weide
1876
17. Wim Krijnen
1607
18. Gert Jan Tjoelker
1650
19. Hans Serier
1740
20. Jorden van Foreest 1221
21. Casper Rupert
1948
22. Reno Emerencia
1869
23. Joop Kremer
1650
24. Maurice van Mourik 1700
25. Tony Westermann
1584
26. Eisse Bakker
1643
27. Jan-W Tamminga
1517
28. Oswaldo Sield
1556
29. Marcel Pouw
1843
30. Tim Loos
1740
31. Gerard de Wit
1800
32. Hilbert Grashuis
1750
33. Jeroen Roelfs
1702
34. Annelies vd Heuvel 1720
35. Paul Zilverberg
1585
36. Uuldrick Groeneveld 1450
37. Durk Elzinga
1402
4

Score Pnt
7.5 - 9 26
5.0 - 5 25
5.0 - 7 23
4.5 - 6 23
5.5 - 9 22
5.0 - 8 22
4.5 - 7 22
4.0 - 6 22
3.5 - 5 22
4.5 - 8 21
4.0 - 7 21
3.0 - 5 21
2.5 - 4 21
1.0 - 1 21
1.0 - 1 21
1.0 - 1 21
4.5 - 9 20
3.0 - 6 20
2.0 - 4 20
2.0 - 4 20
1.5 - 3 20
1.5 - 3 20
1.0 - 2 20
0.5 – 1 20
4.5 – 10 19
3.0 - 7 19
2.5 – 6 19
2.5 - 6 19
1.0 – 3 19
1.0 - 3 19
0.5 - 2 19
0.0 - 1 19
0.0 - 1 19
0.0 - 1 19
4.0 - 10 18
1.0 - 4 18
0.5 - 3 18

Rating
38. Henk Clermonts
1646
39. Gerda Schreuder
1300
40. Melchior Hillenkamp 1400
41. Michiel Meeuwsen 1288
42. Ton Bontsema
1593

Score
0.5 - 3
0.0 - 2
1.5 - 7
3.0 - 11
3.0 - 11

Pnt
18
18
16
15
15

Uitslagen per ronde
Ronde 11
Koen Haveman
Henk Pompstra
Wim Krijnen
David Knight
Durk Elzinga
Jan-W Tamminga
Ton Bontsema
Michiel Meeuwsen

23/6/09
- Edwin Zuiderweg 0-1
- Peter Bodewes
rem
- Hiddo Zuiderweg 0-1
- Tony Westermann 1-0
- Reno Emerencia
0-1
- Paul Zilverberg
rem
- Gerard de Wit
rem
- Oswaldo Sield
0-1

Ronde 10
16/6/09
Edwin Zuiderweg - Andreas Tasma
1-0
Klaas Abma
- Henk Haisma
0-1
Koen Haveman
- Gert Jan Tjoelker
1-0
Huub Roeterink
- Joop Kremer
1-0
Hans Serier
- Henk Pompstra
0-1
Jorden van Foreest - Wim Krijnen
0-1
Peter Bodewes
- Eisse Bakker
1-0
Gerard de Wit
- Johan Zwanepol
0-1
Uuldrick Groeneveld- Tony Westermann 0-1
Paul Zilverberg
- Durk Elzinga
rem
Casper Rupert
- Michiel Meeuwsen 1-0
Oswaldo Sield
- Ton Bontsema
1-0
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Ronde 9
Gert Jan Tjoelker
Nico Karsdorp
Klaas Abma
Hiddo Zuiderweg
Tony Westermann
Wim Krijnen
Eisse Bakker
Jan-W Tamminga
Michiel Meeuwsen
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9/6/09
- Edwin Zuiderweg 0-1
- Peter Bodewes
1-0
- David Knight
1-0
- Marcel Pouw
1-0
- Jorden van Foreest 0-1
- Oswaldo Sield
1-0
- Ton Bontsema
1-0
- Melchior Hillenkamprem
- Paul Zilverberg
0-1

Ronde 8
2/6/09
Roel Donker
- Koen Haveman
1-0
Edwin Zuiderweg - Huub Roeterink
1-0
Henk Haisma
- Tony Westermann 1-0
David Knight
- Hiddo Zuiderweg rem
Henk Pompstra
- Nico Karsdorp
rem
Peter Bodewes
- Jan-W Tamminga 1-0
Eisse Bakker
- Klaas Abma
0-1
Durk Elzinga
- Hans Serier
0-1
Jorden van Foreest - Michiel Meeuwsen 1-0
Ton Bontsema
- Uuldrick Groeneveld 0-1
Melchior Hillenkamp- Tim Loos
0-1

Roel Donker is dit jaar overtuigend clubkampioen geworden, met een indrukwekkende score van 14,5 uit 15 over het hele seizoen. Hij bleef het hele seizoen ongeslagen en
stond slechts een halfje af tegen Casper Rupert in de 1e periode.

Ronde 7
Nico Karsdorp
Koen Haveman
Huub Roeterink
Marcel Pouw
Peter Bodewes

26/5/09
- Roel Donker
0-1
- Henk Pompstra
1-0
- Henk Haisma
1-0
- Edwin Zuiderweg 0-1
- Maurice v Mourik rem

Hiddo Zuiderweg
Tony Westermann
Joop Kremer
Paul Zilverberg
Ton Bontsema
Michiel Meeuwsen

- Jeroen Roelfs
1-0
- Wim Krijnen
1-0
- Jorden van Foreest 1-0
- Reno Emerencia
rem
- Gerda Schreuder
1-0
- Melchior Hillenkamp1-0

Tweede werd Edwin Zuiderweg die ook een
verdienstelijk seizoen speelde. Hij won de 3e
periode en verzamelde slechts 1 kampioenspunt minder dan Roel.
Joop Houtman werd toch nog derde, hoewel hij alleen in de 1e periode speelde.

Kampioenspunten
Naam:
Roel Donker
Edwin Zuiderweg
Joop Houtman
Henk Haisma
Hiddo Zuiderweg
Huub Roeterink
Henk Pompstra

1e Periode
5
1
4
0
0
0
0

2e Periode
0
2
0
0
0
1
0

3e Periode
4
5
0
3
2
0
1

Totaal
9
8
4
3
2
1
1
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EXTERNE COMPETITIE (II)
Groningen 3 pakt ‘de dubbel’!!
Kiran Soerdjan
Woensdag 13 mei was het zover. In Peize
stond de gezamenlijke ronde van de NOSBO
Promotieklasse op het programma. Groningen
3 was al gepromoveerd – omdat de twee
hoogst geëindigden hiervoor in aanmerking
kwamen - maar de eer stond nog wel op het
spel. Met een matchpunt meer dan concurrent
Haren 2 konden we het seizoen mooi afsluiten
door kampioen te worden in de Promotieklasse!
DE VOORBEREIDING
Een dag voor de wedstrijd belde teamleider
Casper me op met een dilemma. Door wat
onduidelijke communicatie kwam Casper redelijkerwijs tot de conclusie dat we een invaller nodig hadden. Aangezien het best kort dag
was en Groningen 4 en 5 dezelfde dag speelden hadden we een zowel kwalitatief als een
kwantitatief probleempje. Na enig moment
van brainstormen kwamen we met een mooie
oplossing, namelijk de veelbelovende jeugd
van Groningen vragen of ze wouden invallen
in de kampioenswedstrijd van de promotieklasse. Zowel jeugdtalent Tom Witsenburg
als jeugdtalent Jasper Hupkes (die in Groningen 6 een verdienstelijke score van 5 uit 6
scoorde) waren wel enthousiast om mee te
doen.
Aangezien Groningen 5 ook een invaller nodig had, werd er besloten dat Tom deze vrije
plek zou innemen. Daarnaast bleek op het
laatste moment dat wij toch met een volledig
basisteam zouden optreden, waardoor we een
speler teveel hadden. Gelukkig was onze
voorzitter zo sportief om de rol al supporter
tot zich te nemen waardoor Jasper toch kon
spelen en ook hij zijn promotieklasse debuut
mocht uitoefenen onder de gelederen van
Groningen 5.
6

DE WEDSTRIJD
De volgende dag was het dan zover. Onze
teamleider had ons allen gesommeerd om op
18:45 op het station te verzamelen. Degene
die het vroegst waren konden met Arjan naar
Peize meerijden. De rest zou in beginsel met
de bus er heen gaan, maar aangezien er werkzaamheden waren rondom Peize vond teamleider Rupert het wel een mooie dag om met
de fiets naar Peize te gaan?! Met de bijnaam
die het team van Groningen 3 had, t’
jeugd/studententeam, protesteerde niemand
uit moreel opzicht. Over het algemeen zijn de
meeste studenten lui, maar aangezien Natalia
net op haar sportfiets kwam aanzetten en
Casper met zijn versnellingsbak (zonder licht)
ook wel een sportieve indruk maakte, vonden
Roel en ik (ondanks het feit dat er nog een
plek over was in de auto van Arjan) het wel
gezellig om onze twee teamleden te vergezellen naar Peize.
Na een avontuurlijke fietstocht van iets meer
dan een half uur langs wat grind, zand en wat
onder-gesubsidieerde wegen, arriveerden we
in de speelzaal. Vlak daarna liet organisator
Johan Zwanepol de laatste ronde van dit seizoen van start gaan en werden de strijdlustige
houdingen en blikken aangehaald om onze
tegenstanders te imponeren. Al vroeg in de
wedstrijd zette onze teamleider een oudGroningse traditie voort. De bananen! Zoals
Casper en ik vroeger tijdens onze jeugdige
schaakcarrière ervaarden, was het een traditie
van de schaakclub Groningen, toentertijd uitgevoerd door Paul Zilverberg, om tijdens de
laatste speelronde van de dag in de landelijke
jeugdcompetitie (toen nog te Baarn) de spelers een banaan te geven die de nodige energy
voor de ‘finishing touch’ verschafte.
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Kort na dit mooi gebaar was het “No mercy
Natalia” (bijnaam tijdje terug bedacht door
Casper) die als eerste ons team op voorsprong
bracht. Natalia had niet veel medelijden met
haar tegenstander en incasseerde ergens in het
middenspel een stuk. 1-0! Op dat moment
was er op de overige borden niet veel aan de
hand. Een half uur na onze eerste bordpunt,
was het Vaclav die het onderspit dolf tegen
Roland Kroezen. Vaclav had een siciliaan op
het bord waarbij wit kort gerokeerd had. Ergens in de loop van de partij had Vaclav een
kwaliteit minder en verloor. 1-1! Een uurtje
later wonnen Casper en ik vlak na elkaar.
Casper speelde een zeer scherpe partij tegen
Carl Hoekstra. Tijdens het middenspel snoepte Casper door wat tactische grappen hier en
daar wat pionnen. Op een gegeven moment
hadden beiden spelers goeie kansen, alleen
was Casper iets handiger in het combineren
en won fraai. Ondergetekende mocht het opnemen tegen Maarten Hemmes. Na een uur in
de opening geïnvesteerd te hebben bleek mijn
tegenstander door middel van een dubbele
aanval een pion te winnen. Vlak nadat Maarten mijn pion eraf snoepte kwam hij er al snel
achter dat hij weliswaar materiaal voor stond,
maar positioneel bijna verloren. Een zet later
maakte Maarten een fout en was ik er als de
kippen bij om het stuk te incasseren. Na het
tonen van mijn afruiltechnieken gaf mijn tegenstander al snel op. 3-1! Op dat moment
stonden we er redelijk voor.
Maurice probeerde de koningsaanval van zijn
tegenstander te keepen. Maar aangezien hij in
hevige tijdnood zat, zag het er allemaal niet
veelbelovend uit. Edwin stond positioneel
ook minder. De stelling van Roel was onduidelijk en David stond wel prima. Anderhalf
bordpunt was dus voldoende.
Kort na de punten van Casper en mij verloor
Maurice zoals verwacht. Zijn tegenstander
Marcel Pouw maakte handig gebruik van de
tijdnood van Maurice en combineerde zijn
aanval tot een succes. 3-2! Roel speelde tegen
Marten Holwerda een prachtige positionele
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partij. Na wat tactische grappen in de stelling
gebracht te hebben leek Marten een betere
afwikkeling te hebben naar het eindspel en
kwam zodoende een kwaliteit voor. Het centrumpaard van Roel bleek echter zo sterk dat
Marten (die op dat moment in hevige tijdnood
zat) een toren moest offeren om de promotie
van Roel te voorkomen. Na dit offer stond
Roel een stuk voor en was het voor hem een
koud kunstje om de 4-2 aan te tekenen. Op
dat moment had David een dame-eindspel dat
minstens remise was en stond Edwin verloren. Het volgende punt dat aangetekend werd
was dan ook voor Sissa. Edwin stond vanaf
de opening onder druk. Op de zestiende zet
dacht Edwin een stuk te verliezen, maar na
enig zoekwerk kwam hij erachter dat hij met
een dubbele aanval weer een stuk terug zou
winnen. Een paar zetten later snoepte zijn tegenstander een pion eraf. Op dat moment
stond Edwin beduidend minder, aangezien hij
een zeer passieve ingeblikte witveldige loper
had en zijn tegenstander een zeer sterk centrumpaard. Na enige strijdlust won Edwin een
pion maar daarentegen had zijn tegenstander
een zeer succesvolle koningsaanval opgezet
die uiteindelijk leidde tot een punt. 4-3! Als
laatste was David nog bezig tegen Wouter
Welling. Al snel kwam er in de partij een siciliaan op het bord. David koos voor een variant waar de heer Welling wel het één en ander
van snapte. Ergens in het middenspel besloot
Wouter met zwart lang te gaan rokeren. Nadat
David de stelling van zwart op de damevleugel openbrak en met een mooi pionoffer zijn
stukken activeerde kwam David in een dameeindspel terecht met ongelijke lopers waarbij
David 3 pionnen had en Wouter 1. Hoe David
het uitspeelde heb ik persoonlijk niet meegekregen, maar naar verluidt liet David een
knap stukje eindspeltechniek zien en wist het
laatste matchpunt binnen te slepen. Door deze
overwinning waren we er dus zeker van dat
we de kampioenstitel hadden gepakt! Kort na
de wedstrijd hadden we vernomen dat concurrent Haren 2 verloren had van Roden, waar7
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door we met 3 matchpunten verschil eerste
zijn geworden. Wat ook nog leuk is te vermelden, is dat beide jeugdtalenten hun partijen wonnen in hun promotieklasse debuut! De
rest van deze prachtige avond werd afgesloten
door een sfeervolle fietstocht terug naar Groningen. Met veel wind tegen en een prachtig
uitzicht op de stad Groningen, fietsten wij
met goede moed terug langs wegen die alleen
verlicht werden door de maan.
NABESCHOUWING
Om het seizoen in de promotieklasse nog
maar eens extra goed af te sluiten leverde ons
team ook nog twee topscoorders af die beiden
7 uit 8 scoorden! David speelde het hele seizoen zeer solide en stond slecht twee halfjes
af. Beide halfjes moesten overigens uit het
vuur worden gesleept in twee spannende
wedstrijden, respectievelijk tegen Gerhard
Rickers en Annelies van den Heuvel. Misschien een zwak voor clubgenoten? Verder is
David een zeer rustige speler. Als David het
moeilijk krijgt dan gaat de capuchon op, de
oordopjes van zijn ipod in zijn oor, zit hij
chill achter zijn bord en straalt hij zeeën van
rust uit. Komt u ooit in de stress tijdens een
partij, loopt dan even langs het bord van David, werp een blik en haal 5 seconden diep
adem, neem uw ‘zen-moment’ en de stress
vloeit langzaam weg. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dit helpt, aangezien ik de
andere topscoorder was met 7 uit 8! Ook Arjan en Roel scoorden dit seizoen zeer goed.
Arjan die enigszins underrated is draaide dit
seizoen als een trein, pakte 5 overwinningen
en speelde drie remises. Doordat hij de laatste
wedstrijd niet mee kon doen, liet hij de kans
liggen om ongedeeld topscoorder te worden
van de promotieklasse. ‘Roel the Giant Donker’ (ook bedacht door onze creatieve teamleider) scoorde dit seizoen aan bord 1 6.5 uit
7 en stond slechts een halfje af aan het kanon
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van Oostermoer. Bijzonder is dat Roel ook
nog in de OSBO-promotieklasse met zijn
team kampioen is geworden en komend jaar
ook voor Meppel zal uitkomen in de KNSB
competitie. Wat ook nog noemenswaardig is,
is het feit dat Roel dit seizoen 110 ratingpunten heeft gewonnen en tegenwoordig met een
rating van 2192 afstoomt op het clubkampioenschap. Ook Edwin speelt één van de betere seizoenen uit zijn schaakcarrière. Voor
Groningen 3 scoorde hij een prima score van
50% en is over het gehele seizoen maar liefst
140 ratingpunten gestegen en heeft rating van
2022. Nice! De rest van het team speelde als
echte teamplayers en pakte belangrijke punten
op de belangrijke momenten waardoor we
veel benodigde matchpunten hebben kunnen
binnenslepen.
Door in één van onze cruciale wedstrijden op
te treden met een ratinggemiddelde van 1963,
twee topscoorders af te leveren, de NOSBOcompetitie te winnen en de NOSBO-beker,
kunnen wij terugkijken op een fraai seizoen
en zullen volgend jaar de 3e klasse van de
KNSB-competitie onveilig mogen maken!
TIPS
Nog een paar tips voor komend jaar:
Hou als teamleider zijnde de aanstormende
jeugd goed in de gaten! Deze zijn zoals de
meesten wel weten, een stuk sterker dan hun
rating doet vermoeden en stijgen zeer snel in
de loop van het seizoen. Daarnaast vindt de
jeugd het altijd wel leuk en uitdagend om een
paar keer met de grote jongens mee te spelen.
De andere tip waarmee ik mijn verhaal afsluit
is gebaseerd op de volgende feit. De vier spelers die als een groep met de fiets naar Peize
zijn gegaan, hebben maar liefst 4 uit 4 gescoord. Conclusie: komt allen volgend jaar
met de fiets naar Peize!!
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HOTELS.NLWEEKENDTOERNOOI
Trio wint A-groep
Nadat na de eerste twee ronden nog zes deelnemers ongeslagen waren – de veelvuldig
Nederlands dameskampioene Zhoaqin Peng,
Erik Hoeksema, Joost Wempe, Normund
Miezis, Sipke Ernst en Jasper Geurink –
kwam na drie ronden Peng alleen aan de leiding met een score van 100%, door een overwinning op Jasper Geurink. Erik Hoeksema,
Joost Wempe, Normund Miezis en Sipke
Ernst kwamen niet verder dan een puntendeling. Bij deze groep van vier achtervolgers
voegden zich ook nog Bonno Pel, Grigori
Kodentsov en Jan Baljé.
De derde speeldag wist Peng de voorsprong te
vergroten tot een vol punt door eerst Baljé en
daarna haar Rotterdamse clubgenoot Pel te
verslaan. De grootmeesters Ernst en Miezis
remiseerden in de ochtendronde en wonnen
hun tweede dagronde. Samen met Jasper Geurink (winst op Clemens en Hoeksema) en
Joost Wempe (remise tegen Hoeksema, winst
op Groenewold) stonden ze op vier punten,
gevolgd door Bonno Pel en Grigori Kodentsov beide met 3½ uit 5.
Na de zesde ronde [Wempe – Peng (0-1),
Geurink – Ernst (0-1), Pel – Miezis (0-1) en
Wielinga – Kodentsov (0-1)] resteerden nog
drie kanshebbers voor de winnaarstitel: Peng
(6.0), Ernst (5.0) en Miezis (5.0).
Het werd een spannende slotronde. Peng had
genoeg aan remise tegen Ernst om ongedeeld
winnaar te worden. De laatste had steeds de
overhand, maar het leek er lange tijd op dat
het voordeel niet genoeg was. Maar de klok
ging meespelen. In een dubbeltoreneindspel
maakte Peng enige kleine foutjes, waarna
Ernst twee verbonden vrijpionnen in het centrum kreeg, die sterker waren dan Pengs vrije
randpionnen. Met voor beide spelers nog
minder dan een minuut op de klok moest

Peng zich gewonnen geven. Hiermee eindigden beiden met 6 uit 7.

Zhaoqin Peng - Sipke Ernst

Het punt in de partij Miezis - Kodentsov ging
na diverse stukoffers van beide kanten uiteindelijk naar de grootmeester, waarmee Miezis
het winnende trio completeerde.
De titel Open kampioen van Groningen
ging wel naar Zhoaqin Peng, omdat ze een
half weerstandspuntje meer had dan haar
mannelijke collega's.
Ratingprijzen
waren er voor Evie Warmelink en Murat Duman (Arnhem).
Eindstand A-groep
Nr Naam
1 Peng, Zhaoqin
2 Ernst, Sipke
3 Miezis, Normund
4 Geurink, Jasper
5 Wempe, Joost
6 Groenewold, Jan Joris
7 Pel, Bonno
8 Hoeksema, Erik

Score
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5

Rating
2412
2558
2579
2306
2278
2101
2287
2287
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kodentsov, Grigori
Ten Vergert, Paul
Cako, Laszlo
Warmelink, Evie
Wielenga, Wiebe
Duman, Murat
Zuiderweg, Edwin
Balje, Jan
Tromp, Pieter
Clemens, Adrian
Rauw, Gert Jan
Mostertman, Milan
Woestenburg, Jochem
Nicolai, Amir
Rupert, Casper
Van Asseldonk, Paul
Haveman, Koen
Maris, Ivo
Pompstra, Henk
Dijkstra, Maarten
Jonkman, Fokke
Zoutman, Floris
Jellema, Yme Jan
Bodewes, Peter
Akotchik, Viktor
Naasz, Robert
Abma, Klaas
Maassen van den Brink, K
Ocelik, Vaclav
Van Indie, Frank
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4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.5

Publiek tijdens de apotheose Peng – Ernst
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2258
2188
2103
1983
2003
1840
2022
2220
2044
2252
2067
2127
2099
2068
1937
2012
1937
1880
1819
1904
2068
1825
2087
1823
2082
1844
1903
1871
1808
1846

Vier winnaars in de B-groep
In de B-groep was het Arjan Dijkstra die van
meet af aan in de kopgroep te vinden was. In
de vierde ronde wist hij, met de maximale
score van 4 punten, zijn directe concurrenten
Bart Romijn, Gerard de Wit, Johan Mostertman en Marcel Pouw op een half punt achterstand te zetten. Deze voorsprong wist hij in de
vijfde ronde te vergroten tot een heel punt,
met als achtervolgers opnieuw Bart Romijn,
Johan Mostertman en Gerard de Wit, die inmiddels gezelschap hadden gekregen van
Maurice van Mourik en David Knight.
De zegetocht van Arjan stokte echter in de
zesde ronde toen hij in gewonnen stelling
blokkeerde tegen Gerard de Wit die daarmee
langszij kwam, samen met Maurice van Mourik die een punt scoorde ten koste van Johan
Mostertman.
In de slotronde speelden tenslotte alle koplopers remise. Hierdoor kon de jeugdige Jasper
Hupkes door te winnen van Rudolf Loos zich
ook naar een gedeelde eerste plaats spelen.
Ratingprijzen
werden gewonnen door Jorden van Foreest en
Frank Hartog wonnen de twee ratingprijzen.
Eindstand B-groep
Nr Naam
1 Dijkstra, Arjan
2 De Wit, Gerard
3 Van Mourik, Maurice
4 Hupkes, Jasper
5 Romijn, Bart
6 Mostertman, Johan
7 Pouw, Marcel
8 Knight, David
9 Haisma, Henk
10 Verhoef, Ruud
11 Wijbenga, Frits
12 Ham, Jaap
13 Konnen, Timo
14 Loos, Rudolf
15 Lasschuit, René

Score
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0

Rating
1887
1758
1711
1706
1809
1759
1801
1753
1652
1770
1500
1802
1860
1673
1702
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Van Foreest, Jorden
Seijen, Henk
Nicolai, Celine
Hartog, Frank
Van Velzen, Martin
Braam, Marco
Dijks, Robert
Roorda, Maarten
Woudsma, Ron
Van der Mossel, Harm
Steijvers, Leon
Krijnen, Wim
Kosse, Lukas
Keizer, Menno
Wissenburg, Walter
Dijkstra, Johan
Zilverberg, Paul
Avezaat, Annemarie
Dalmolen, Dick
Nieuwenweg, Rob
Vastenhout, Raimond
Swarts, Renout
Meeuwsen, Michiel
Bax, Marton
Visser, Johan
Klopstra, Frederieke
Van Heuveln, Henk
Elzinga, Durk
Steenbergen, Ruud
Van den Berg, Jan
Vastenhout, Marco
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4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
1.5
0.5
0.0

1221
1717
1658
1586
1766
1650
1500
1647
1610
1575
1608
1583
1395
1613
1635
1583
1503
1500
1781
1577
1598
1557
1281
1163
1712
1429
1475
1436
1442
1295
1500

Arjan Dijkstra (links) tegen David Knight 7e ronde

Gerard de Wit – Maurice van Mourik 7e ronde
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VRIJWILLIGERSAVOND
SCHAAKCLUB GRONINGEN
Durk Elzinga
Vrijdag 19 juni werd voor de tweede keer de
vrijwilligersavond gehouden voor vrijwilligers van de Schaakclub Groningen. Dit keer
in Café de Sleutel aan de Noorderhaven. De
uitnodiging gaf als programma: “binnenlopen/allerlei wetenswaardigheden, het eerste
deel van een eindspelsimultaan, verzorgd
door Jan Werle (ter plaatse bleek ook Hiddo
Zuiderweg hier aan bij te dragen), een overheerlijke maaltijd, het tweede deel van de
eindspelsimultaan”, en tenslotte “uitbollen”.
De uitnodiging vervolgde met: “Toch aantrekkelijk lijkt ons zo. De maaltijd is voor rekening van de club. Eten zonder drinken lukt
waarschijnlijk niet helemaal. Dus drinken kan
ook. Dat moet dan wel zelf betaald worden.
Dat betekent dat jullie de kosten geheel in eigen hand hebben”. Tot zover de uitnodiging
waaraan in totaal 16 personen gehoor hadden
gegeven. Om ruim half zes opende de secretaris van de schaakclub Wim Krijnen, bij afwezigheid van de helaas verhinderde voorzitter Henk Haisma, de bijeenkomst. Na twee
keer kun je nog niet van een traditie spreken,
maar volgens Henk mogen we er wel van uitgaan dat onder het bewind van Henk als
voorzitter deze avond een jaarlijks terugkerende gebeurtenis zal zijn. “De club heeft uiteraard een hardwerkend bestuur, maar
daarmee heb je nog geen clubblad, geen
toernooien, geen interne, en ‘ga zo maar
door’. Daarvoor heb je mensen nodig die elke
keer weer hun schouders er onder zetten. De
aanwezigheid, de inzet en het enthousiasme
van jullie als vrijwilligers geeft het bestuur de
motivatie om ook weer het komende jaar er
volop tegen aan te gaan. Het bestuur wil deze
dankbaarheid niet alleen bij mooie woorden
laten, maar ook concreet gestalte geven, vandaar deze avond”. [Aldus Wim Krijnen, of althans woorden van gelijke strekking.]
12

Na deze opening was het de beurt aan Hiddo
om te beginnen met de aangekondigde eindspelsimultaan. De bedoeling was dat zich paren zouden vormen bij elk van de opgestelde
borden, waarna een ieder een briefje kreeg
met de kop “Studiesimultaan” en daaronder
20 eindspelstudies in opklimmende moeilijkheidsgraad. Achter elke opgave stond het aantal te verdienen punten, en het paar met het
hoogste puntenaantal zou aan het eind van de
avond tot winnaar worden uitgeroepen.
Wanneer een paar meende de oplossing te
hebben gevonden, kon Jan Werle er bij worden geroepen, die de houdbaarheid van de
vermeende sleutelzet als tegenpartij zou testen. Zonodig zou hij of Hiddo een aanwijzing
geven betreffende de richting – “thema” –
waarin de oplossing moest worden gezocht.
Uiteraard tegen inlevering van een of meer
van de te verdienen punten.
Halverwege het geanimeerde denkspel werd
in de toegezegde maaltijd binnengebracht, en
waar nodig opnieuw bijgevuld: smakelijk,
meer dan voldoende. De door gezondheidsgoeroes gepropageerde rust waarin de maaltijd zou moeten worden genoten werd door de
een aantal schaakfanaten? niet in acht genomen. Het schaken ging hier en daar gewoon
door.
Na het eten en de vervolgsessie van de
schaaksimultaan kon omstreeks 21.00 uur het
winnende koppel worden aangewezen.
Terugkijkend op deze avond kan de conclusie
niet anders zijn dan: geslaagd en voor herhaling vatbaar.
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Om ook de lezer van EP te laten genieten van
de fraaie eindspelstudies, en/of een zinvolle
vakantiebesteding te bieden zijn hierna de 20
studies opgenomen – met elders in het blad
ook de oplossingen. De studies zijn opgenomen in diagramvorm, daarnaast voor de zekerheid ook in de originele algebraïsche notatie voor het geval dat bij het maken van de
diagrammen toch een fout is ingeslopen.

10. Wit:
Kd1, Tc5, Pi: a3, b7
Zwart:
Ka4, Tb2, pi: a6, c6
Wit wint, 3 ptn

Studiesimultaan

13. Wit:
Kd8, pi: b5, h2,
Zwart: Ka7, a6, b7
Wit wint, 4 ptn

1.

Wit:
Ke1, Ta1 Pi: d6,
Zwart:
Kb7, Tb2
Wit wint, 2 ptn

11. Wit:
Kh3, Td7 Ph1,
Zwart:
Kh5, Lc8, pi: g5, g6
Wit wint, 3 ptn
12. Wit:
Kg3, Dh1, Pc6, pi: e7, g4
Zwart:
Kg8, De6, Pg6, pi: g7
Wit wint, 3 ptn

14. Wit:

2.

Wit:
Kd8, Le3,
Zwart:
Ke5, Lb5, pi: a2
Wit remise, 2 ptn

Kg1, Dd4, Te1, Te2, Pf3,
pi: a2, b2, d5,f2,g2,h2
Zwart:
Kg8, Dd7, Tc8, Te8, Lf6,
pi: a5, b7, d6, f7, g7, h7
Wit wint, 4 ptn

3.

Wit:
Kb8, Ta5, pi: a7,
Zwart:
Kc6, Tf7, Lb7
Wit remise, 2 ptn

15. Wit:
Kh2, La5, Lf1, pi: f2, h3,
Zwart:
Kh4, Da8, Le6, pi: a7, h5
Wit remise, 4 ptn

4.

Wit:
Kh8, Lh2, pi: g7,
Zwart:
Ke3, Ld5, pi: f2
Wit remise, 2 ptn

16. Wit:
Kc8, Tb7, Ld2, pi: b4, c3
Zwart:
Ka6, Da1, Ta4, pi: d5
Wit wint, 4 ptn

5.

Wit:
Ka2, Lb5, La7, pi: f6,
Zwart:
Ke5, Lg2
Wit wint, 2 ptn

17. Wit:
Kf5, Dc2, Lb5 Lb8, Ph5,
Zwart:
Kh8, Dd8, Tf8, pi: f7, f6
Wit wint, 4 ptn

6.

Wit:
Kf7, Lc3, pi: b2,
Zwart:
Ka4, pi: h5
Wit wint, 2 ptn

18. Wit:
Kb3, Tb5, Pe3, pi: b7,
Zwart:
Ka6, Td3, Tc5, c3
Wit wint, 5 ptn

7.

Wit:
Kg3, Ld6, pi: a6, h5,
Zwart:
Kh6, Lh1, pi: c5, d5, f5, h7
Wit wint, 2 ptn

19. Wit:
Ka8, Td7, La2, pi: a4, f2, g3
Zwart:
Kh5, Le8, pi: f7, g4, h2
Wit wint, 5 ptn

8.

Wit:
Kh5, Df8, Ph6, pi: g5
Zwart:
Kh7, De6, pi: g7
Wit wint, 2 ptn

20. Wit:
Ke7, Db1, pi: b3, c2, f3, h7
Zwart:
Kg5, Dd4, Lc8, pi: a5, d5, e6,f5
Wit wint, 5 ptn

9.

Wit:
Kg7, pi: h7, h2, a3, b2,
Zwart:
Ke6, Tc6, pi: a4,
Zwart wint, 3 ptn

13
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1. Wit az wint

6. Wit az wint
w

11. Wit az wint

16. W
Wit az wint

2. Wit az remise

7. Wit az wint
w

12. Wit az wint

17. W
Wit az wint

3. Wit az remise

8. Wit az wint
w

13. Wit az wint

18. W
Wit az wint

4. Wit az remise

9. Zwart azz wint

14. Wit az wint

19. W
Wit az wint

5. Wit az wint

10. Wit az wint

15. Wit az remise

20. W
Wit az wint
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BLUNDERRUBRIEK
Michiel Meeuwsen
Wim Krijnen Blunderkoning van het
schaakseizoen 2008-2009
Afgelopen schaakseizoen zat mijn mailbox
m
regelmatig verstopt, omdat ik weer tiig blunders
van Wim ontvangen had. Meestal voolgde na het
eerste mailtje ook nog een stroom beerichten met
rectificaties op eerdere mails. ‘De steelling klopt
nog niet helemaal, er stond ook nog een
e pion op
h3’. ‘Nee die pion stond niet op h3 maar
m op h2’.
‘Sorry hij stond toch op h3’. Uiteinddelijk kwam
het toch correct in de EP te staan, waat een wonder mag heten! (u moest eens weteen wat voor
vodjes ik af en toe binnen krijg, kann de schaakclub niet eens een cursus correct annnoteren organiseren?). Het hele jaar door heefft Wim ons
vermaakt met zijn kolderieke strapaatsen op het
schaakbord, al moeten we er hier bijj vermelden
dat het de laatste weken toch vooral zijn tegenstanders zijn die de bokken schieten.
Zagen we hem de vorige keer al stuunten tegen
Casper Rupert, nu zien we Wim weederom gloriëren in een partij tegen Oswaldo Sield.
S
De titel blunderkoning kon Wim echter al
a lang niet
meer ontgaan want hij had al zo'nn immense
voorraad blunderpunten bij elkaar gegaard
g
dat
het gat met de rest schier onoverbruugbaar was
geworden.
Wim proficiat, je hebt het verdiend jongen. Ga
vooral zo door, zonder jou zou de blunderrubriek een stuk saaier zijn. We rekeneen ook volgend jaar weer op jouw bijdragen.

Edwin Zuiderweg – Huub Roeterin
nk (1-0)
e
Interne, 3 periode ronde 8
Commenttaar: Edwin
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd44 Lc5 5.Pb3
Lb6 6.a4 a6 7.Pc3 Df6 8.De2 Pd4? {Een theoretische fout, wit wint nu een paar teempo's. Iets
wat je je in het Schots eigenlijk niet kan permiteren. Aangewezen was 8...Pge77!} 9.Pxd4
Lxd4 10.Pd5 Dd8 11.c3?! {Sterk waas hier Dc4
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geweest met dubbele aanval op c7 en de loper
op d4.} 11... La7 12.Dg4 Pee7? {De feitelijke
blunder, het is duidelijk dat w
wit hier beter staat
maar deze zet betekent in feiite capitulatie. Na
12..Kf8! heeft wit nog heel w
wat te bewijzen.}
13.Dxg7 Pxd5 (13... Pg6 {w
was nog het beste
maar na} 14. Pf6+ Ke7 15. L
Lg5 {houdt zwart
het niet lang meer droog.}) 14.Dxh8+ Ke7
15.Dxd8+ {De stelling was iets te banaal om
lang over na te denken maaar 15.De5+! Kf8
16.Lh6+ Kg8 17.Dg7# was w
wel een mooi slot
geweest.} 15... Kxd8 16.exd55
1-0

Slotstelling na 16.exd5
Huub Roeterink wordt door oons beloond met 5
blunderpunten wegens het zoomaar laten kaalslaan van zijn koningsstelling..
----Paul Zilverberg – Maarten R
Roorda (0-1)
Weekendtoernooi Groningen
Coommentaar: Paul
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 Lb4 6.f3(?) 0-0 (Volggens mijn tegenstander kon 6.f3 niet goed ziijn. Ik had eerst
mijn paard op c6 moeten ruileen en vervolgens
Ld3 moeten spelen.) 7.Le2 d
d5 8.Pxc6 bxc6
9.exd5 Pxd5 10.Ld2 Pxc3 11.Lxc3 Dh4+
12.g3 Lxc3+ 13.bxc3 De7 114. Kf1(?) (Hier
had ik 14.Kf2 moeten sppelen) 14…Td8

15
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15.De1 Lh3+ 15.Kg1 De3+ 17.Tc1(??) Dd2
19.De1 De3+
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21.De5. Wit staat dan onmidddellijk gewonnen
want de dreiging Txd5 gevolggd door Dxg7
kan alleen met Db8 of Dc7woorden opgelost.
Wit wint zijn materiaal dan m
met grote rente
terug door Txd5.

Slotstelling na 19.De3+
(Hier gaf ik op. Ik moet 20.Df2 speleen om het
schaak op te heffen en verlies de torren op c1.
Het is niet leuk om op een dergelijkke manier
te verliezen maar een dergelijk bedrrijfsongeval komt af en toe voor.
Voor dit miniatuurtje belonen we Paul
P
met 7
blunderpunten voor drie zwakke zettten met oplopende blundergradatie.
----Peter Bodewes- Eisse Bakker 1-0
Interne, 3e periode ronde 10
Commentaaar: Peter
Ik, met wit, heb een stuk geïnvesteerdd in de
aanval en zwart moet de verdedigingg hier (zie
diagram 1) met beleid voeren anderss gaan
twee prominente gasten op dit feestjee (de lange zwarte diagonaal en deongelukkigge stand
van de beide zwarte lopers) hier amook maken.
Het is hier van belang dat zwart met de volgende paardzet ofwel g7 dekt, ofwel veld e5
dekt (om te voorkomen dat de witte dame
d
daar komt).
Eisse doet geen van twee, hij speelt 20...Pd5?
2
Wit had de vruchten kunnen plukkenn met het
volkomen logische en voor de hand liggende
l

16

Diagram 1
De zet van Eisse was slecht m
maar erg gemakkelijk was het allemaal niet. E
Een zeer bescheiden aantal blunderpuntenn lijkt me goed...
ik ben ook nog niet klaar!
Veel erger dan het missertje vvan Eisse (is dat
wel een blunder?) is mijn volggende zet... 21.
g6?? (ipv De5). Ik dacht de heele koningsstelling te ontwrichten en ergens eeen loper mee te
nemen maar overzag 21... Lf66 totaal. Zwart
staat onmiddellijk helemaal geewonnen. Ik eis
een groot deel van de blunderttaart op voor
deze wanstaltige performance!! Hou echter
nog wat achter voor de zwartsspeler... zie hieronder. (diagram 2)
Zwart heeft net 26....Lxf3 gespeeld en wit
frommelt met 27. Dh4 een dooorzichtig dreiginkje in de stelling. Zwart ovverziet echter
deze dreiging. 27....Df7?? Schhuif maar door
die taart! 28. Te7 met voordeeel voor wit.
Hierna ging het snel bergafwaaarts met zwart.
Bedeel ons rijkelijk zou ik zegggen!
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keert, is het spitsroeden lopeen voor wit. Zijn
stelling oogt zeer kwetsbaar. Zwart opent de alijn, verdubbelt zijn torens en staat zeer goed.
28.Pa4! Een slimme zet vann Wim. De beide
hongerige wolven die bloed roken zitten plots
opgesloten in het schapenhokk! Het paard heeft
de klink erop gezet (het zijn intelligente dieren
dat is bekend) Op zich allemaaal nog geen ramp,
ware het niet dat zwart met 288....Ta1+?? definitief zijn twee zetten geleden nog zo superieure
stelling om zeep helpt. 29.K
Kc2 T3a2 30.Kd3
Txd1 31Txd1.

Diagram 2
Eisse Bakker: 10 blunderpunten (5 vooor zet
20 en 5 voor zet 27,) Peter Bodewes: 8 blunderpunten voor het ontwrichten van de
d eigen
stelling met 21. g6??
----Wim Krijnen - Oswaldo Sield 1-0
Interne, 3e periode ronde 9

Diagram na 31.Txd1 van witt

Diagram na 28. Pa4
In een versnelde draak wijkt Wim zooals we van
hem gewend zijn al snel af van het theoretische
t
pad en brengt zichzelf daardoor lichhtelijk in de
problemen. Helemaal als hij ook noog lang ro-

31. ...Ta3? De nog overgeblevven wolf (de andere is al afgeknald door de jaager, zie illustratie
volgende pagina) weet van paniek niet meer
waar hij het zoeken moet en kkruipt zielig weg in
een hoekje. Vluchten kan niett meer, 'k zou niet
weten waar naar toe...
32. Kc2! Juist! De toren kan nu echt geen kant
meer op.
In het vervolg zag zwart zicch genoodzaakt de
toren te ruilen voor een paardd en leverde aldus
een kwaliteit in. Wit maakte ggeen fout meer en
won de partij.
Oswaldo Sield: Een superieurre stelling naar de
Filistijnen helpen door torenss te laten insluiten
in combinatie met een allesveerpestende paniekzet. 8 blunderpunten.
17
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hand liggende en verstandigge keuze geweest.
Maar er is nog beter! 28. Pxxe6! Na 28. ...fxe6
volgt 29. Dxg6 en ook dan w
wordt de kwaliteit
teruggewonnen en is zwarts kkoningsvleugel nog
veel meer gehavend. Helaas besloot ik tot het
stupide 28. Pxh5?? Het lijktt leuk, want zwart
mag het paard niet nemen maaar deze rommelzet
is toch verliezend vanwege dee dreigingen op de
onderste rij.
Michiel Meeuwsen: 8 blundeerpunten vanwege
het wel zien van een goede zzet maar in plaats
daarvan een prutszet uitvoerenn die alles verpest

Michiel Meeuwsen - Oswaldo Sield
d 0-1
e
Interne,3 periode ronde 11
Frans doorschuifvariant
Door een impulsieve zet kom ik eeen kwaliteit
achterop, maar ik weet het toch nog spannend
s
te
maken door met mijn dame en beiide paarden
alles op een koningsaanval te gooienn. Die aanval is zeer gevaarlijk en had ook kunnen en
moeten doorslaan.

Diagram na 27. h5
Hier had ik een levensgrote kans om
m de achterstand in één klap om te buigen naarr een riante
stelling: Wat ik wel gezien had was
w dat 28.
Pxf7 tot het terugwinnen van de kw
waliteit met
een pion als bonus leidde. Dat was een
e voor de
18

Eindklassement
Oud Nieuw
Wim Krijnen
40
50
Michiel Meeuwsen
26
34
goede zet wel zien, in plaats daarvan uitvoeren van prutszet die alles verrpest (8)
Oswaldo Sield
20
28
superieure stelling naar de ffilistijnen helpen
gevolgd door alles verpestennde paniekzet (8)
Durk Elzinga
15
15
Johan Zwanepol
15
15
Judith Valkenburg
13
13
Erik Hoeksema
11
11
Paul Zilverberg
7
12
3 zwakke zetten met oplopennde blundergradatie (5)
Jasper Vos
10
10
Henk van Putten
10
10
Jan-Willem Tamminga
10
10
Gerda Schreuder
10
10
Ton Bontsema
10
10
Eisse Bakker
0
10
twee slechte zetten waarvann de laatste beslissend voor de partij (5 + 55)
Tony Westermann
8
8
Edwin Zuiderweg
8
8
Peter Bodewes
0
8
ontwrichten van de eigen steelling
Nico Karsdorp
5
5
Huub Roeterink
0
5
laten kaalslaan van de koninngsstelling
Casper Rupert
3
3
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JEUGD
Kiran Soerdjan
Ik heb donderdag 19 juni een paar foto’s gemaakt op de jeugdafdeling. De jeugd heeft het
hele seizoen getraind om aan het einde van
het seizoen hun stappendiploma te halen en
zodoende het volgend seizoen verder te gaan
met de volgende stap. Afgelopen donderdag
waren dus de stappenexamens.
Bij de afgelopen ALV kwam naar voren dat
sommige clubleden weinig afwisten van het
bestaan van der jeugdafdeling. Het leek me
dan ook een mooie gelegenheid om in deze
laatste EP van het seizoen door middel van
een paar foto’s te laten zien dat er op de
jeugdafdeling hard gewerkt wordt. Dit zullen
de jeugdleden zelf ook leuk vinden en daarnaast geeft het potentiële jeugdleden een
beeld van de jeugdafdeling van Schaakclub
Groningen.

Pieter van Foreest doet stap 3 examen

Lucas van Foreest doet stap 4 examen
Lucas heeft onlangs van de Technische
Commissie van de KNSB voor het seizoen
2009/2010 een beloftestatus verkregen.

Nog een laatste voorbereiding ?

Trainer Anthony kijkt de examens na

19

En Passant 46.8

juni 2009

Bughousetoernooi: Superhiddo tegen de jeugd
------------

Familieschaak op jeugdafdeling (26-06-2009)
Op de laatste jeugdavond van het seizoen wordt traditioneel een familieschaaktoernooi gehouden.
Jeugdspelers kunnen een familielid meenemen met wie ze een team van twee personen vormen.
Er werden onder het genot van vele hapjes, geregeld door de concierge van de Sonde 2000, vijf
ronden Zwitsers gespeeld. Hieronder is de eindstand te zien:
1. Ja, dat zeg ik ook altijd (Milan Mostertman, Vaclav Ocelik)
2. Telefooncellen (Jorden en Lucas van Foreest)
3. De twee raddraaiers (Johan en Xander Mostertman)
4. the Dutch Musterd (Conrad en Olav Mostertman)
5. Hiddo is autistisch (Hiddo/Kiran Soerdjan, Celine Li)
6. Hoe moet ik dat verzinnen (Raoul en Tom Witsenburg
7. Oh jee, zij willen niet meer meedoen (Nicky en Pieter van Foreest)
8. Anti Hiddo lui (Thierry Volker, Wouter Manenschijn)
9. Het moet maar (Evert en Rutger Bosscher)
10. Meyschakers (Kerwin Meijdam en Elmar Meijdam)
11. De spinaziespetters (Hugo en Aafko Boonstra)
12. Kaaskouwers (Tom en Jaap Stomphorst)
13. Feyenoord (Robert van Ark en moeder)
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Oplossingen Studiesimultaan
Om ongewild spieken bij het nakijken van een oplossing te voorkomen zijn de antwoorden niet in
volgorde geplaatst.
13.

b6+ Kb8 2.h4 a5 3.h5 a4 4.h6 a3 5.h7 a2 6.h8D a1D 7.Dg8 Da2 8.De8 Da3 9.De5+ Ka8 10.Dh8

4.

1.g8D Lxg82.Lg1 fxg1D

17.

1.Le5 fxe5 2.Dh2 Dc8+ 3.Ld7 Dxd7+ 4 Kg5 Tg8+ 5. Pg7+ Kxg7 6.Dh6

1.

1.d7 Kc7 2.d8D+ Kxd8 3.0-0-0

20.

1.h8D Dxh8 2.Dc1+ f4 3.Dg1+ Kf5 4.Dg4+ Ke5 5.Dg5+ Kd4 6.Dg1+ Ke5 7.Da1+ d4 8.Dxa5

6.

1.Ke6 h4 2.Kd5 h3 3.Kc4 h2 4.Lb4 h1D 5.b3

2.

1.Lg7 Kf6 2.Ld2 a1D 3.Lc3+ Dxc3

14.

1.Dg4 Db5 2.Dc4 Dd7 3.Dc7 Db5 4.a4 Dxa4 5.Te4 Db5 6.Dxb7

19.

1.Td5+ f5 2.Td1 Lxa4 3.Tc1 Lc6+ 4.Txc6 h1D 5.Lf7+ Kg6 6.f4+ gxf3 7.Tg6+ Kh5 8.Tg8+ Kh6 9.Th8+

10.

1.Tc3+ Kxa3 2.Tc4+ Ka4 3.Tc1 Txb7 4.Ta1+ Kb3 5.Tb1+

16.

1.b5+ Ka5 2.c4+ Tb4 3.Ta7+ Kb6 4.Le3+ d4 5.Lxd4+ Dxd4 6.Ta6+ Kc5 7.Tc6

3.

1.Ta6+ Lxa6 2.a8D+ Kb6 3.Da7+ Txa7

8.

1.Dg8+ Dxg8 2.g6+ Kh8 3.Pf7+ Dxf7 gxf7 4.g6+ Kh6

11.

1.Pg3+ Kh6 2.Pf5+ gxf5 3.Tc7

5.

1.Ld4+Kxd4 2.Lc4 Kxc4 3.f7

15.

1.f4 Lxh3 2.Le1+ Kg4 3.Lxh3+ Kxf4 4.Ld2+ Ke5 5.Lc3+ Kd6 enz

7.

1.Kh4 Kg7 2.Le5+ Kf7 3.Ld4

12.

1.Dd5 Dxd5 2.e8D+ Kh7 3.Dxg6 Kxg6 4.Pe7+

9.

1...Tc7+ 2.Kh6 Tc8 3.Kg7 Th8 4.Kxh8 Kf7 5.h4 Kf8 6.h5 Kf7 7.h6 Kf8 8.b4 axb3 enz

18.

1.Tb6+ Ka5 2.Pc4+ Txc4 3.Tb5+ Ka6 4.Kxc4 c2 5.b8P+ Ka7 6.Pc6+ Ka6 7.Pb4+ Ka7 8.Pxd3
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Tamminga
Blunderpsalm
1 Voor de blundercapo. Een psalm van Tamminga
2 Toen Peter B. hem erbij had gelapt nadat hij zijn dame had laten slaan op d1
3 Heb medelijden met mij, o Schaken,
4 Verlos mij van mijn geblunder
5 Want ik ken mijn blunders, 's nachts droom ik van ze
6 Ik heb geblunderd en de nul was een verdiende straf
7 Bij mijn geboorte blunderde ik al, ik ben een geboren blunderaar
8 U wilt correct spel op het bord. Met Fritz leert gij mij de juiste varianten
11 Kijk niet naar mijn fouten, en vernietig mijn geblunder
12 Leer mij uw theorie, en geef mij een hele hoge rating
13 Neem mij mijn vorm niet af, en laat mij niet degraderen
14 Geef mij het plezier in het schaken terug, help mij met een goede rating
15 Dan zal ik blunderaars de juiste zetten laten zien, zodat sufferds leren schaken
16 Laat mij niet zonder een verdiende revanche
17 Zet mij hoog op de ranglijst, zodat ik weer kan juichen
18 Want u houdt niet van incorrecte offers, dat ik zomaar mijn paard of dame offer. Het was ook
geen offer, het was een blunder
19 De offers aan het schaken zijn een knarsend brein, een ontwricht sociaal leven, drank, sigaretten, onze vrouwen, psychoses; maar onze gebroken levens veracht u niet, o Schaken.
20 Maak Hotels.nl landskampioen en laat de interne weer vol stromen
21 U hebt plezier in correcte offers, perfect uitgevoerd stukoffers; pionnen, lopers, torens, paarden en dames, kwallen, tempi, open lijnen en opposities, alles zullen we offeren op 64 velden.
Boetpsalm 51
1 Voor de koorleider. Een psalm van David
2 Toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
4 was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. 5 Want ik ken mijn overtredingen, mijn
zonde staat bestendig vóór mij. 6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen,
opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht.
7 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; 10 doe mij blijdschap en
vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. 11 Verberg uw aangezicht voor mijn
zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. 12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een
vaste geest; 13 verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; 14
hergeef mij
de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.
15 Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; 17 Here, open
mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.
18 Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen.
19 De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
20 Doe wèl aan Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem. 21 Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht; dan zal men stieren op uw altaar offeren.
NBG-vertaling 1951© Nederlands Bijbelgenootschap
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COLOFON
Redactie / Bezorging / Reproductie
Eindredacteur

Redacteur blunderrubriek
Bezorging
Reproductie

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

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gironr 837638
Interne competitie
Externe competitie
Jeugd
Algemeen

Henk Haisma

Churchillstraat 27; 9728 SE Groningen
e-mail: haism030@planet.nl
tel: 050-525 46 62
Wim Krijnen
Dr. Hofstede de Grootkade 3; 9718 KA Groningen
e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl tel: 050-306 12 83
Floris Zoutman Frederikstraat 22B4; 9724 KC Groningen
e-mail: fzoutman@hotmail.com tel: 06-454 685 16
Judith Valkenburg
Henk Haisma
Hiddo Zuiderweg
Paul Zilverberg

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren
Speellokaal Jeugd
Speellokaal KNSB
Ledenadministratie
Website

GDSW
Sonde 2000
Het Heerenhuis
Nico Karsdorp

Peizerweg 128; Groningen
tel: 050-529 42 89
Eikenlaan 288/1; Groningen
Spilsluizen 9; Groningen
Pelsterstraat 50c; 9711 KM Groningen
e-mail: gnkarsdorp@hetnet.nl
tel: 050-318 34 04
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
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Agenda jeugd
Juli

Aug

Sep

Vakantie

Vakantie

3 1e ronde 1e periode
10 2e ronde 1e periode
17 3e ronde 1e periode
24 4e ronde 1e periode

Aug

Sep

11 Active chess
1ste voorronde Pieter Slinkman
Memorial
18 Active chess
2de voorronde Pieter Slinkman
Memorial
25 Interne [Eerste clubavond,
begin 1e periode]
Finaleronde Pieter Slinkman
Memorial
28 Finale Pieter Slinkman
Memorial

1 Interne
8 Interne
15 Algemene LedenVergadering
19 Rapidtoernooi Groningen
22 Interne
26 Eerste KNSB-ronde
29 Interne

Agenda senioren
Juli
7 Fischer random
14 Rapid toernooi

EP 47.1 verschijnt 1 september 2009
Inleveren kopij uiterlijk 26 augustus 2009
durkelzinga@home.nl
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