
22 september 2009 

47.1 
 

EN PASSANT 
clubblad van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

6 oktober 2009 
19.30 uur 

 
 



En Passant 47.1 47e jaargang nummer 1 september 2009 
 

 

 2

INHOUDSOPGAVE 
 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING SC GRONINGEN, 6 OKTOBER 2009 
3  Agenda + Overzicht vergaderstukken 
  [De stukken voor de vergadering zijn alleen opgenomen in de gedrukte editie] 

 ENQUÊTE INTERNE COMPETITIE 
  [Het verslag en de verzamelde gegevens zijn alleen opgenomen in de gedrukte editie] 

 INTERNE COMPETITIE 
4  Periode 1 stand na 4 ronden  
   uitslagen ronde 1 t/m 4 

5 HERSENKRAKER  Henk van Putten 

6 ZWOEGEN IN DIEREN  Erik Hoeksema 

 JEUGDAFDELING 
14  Agenda 2009 - 2010 
15  Hersenkraker   Henk van Putten 

 Ledenlijst schaakclub Groningen 15 sep 2009 
 [De ledenlijst is alleen opgenomen in de gedrukte editie]  

16 TAMMINGA 

17 COLOFON 

18 AGENDA 

 

 

 

 

 



En Passant 47.1  september 2009 
 

 

3 

Algemene Ledenvergadering 
 
 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SCHAAKCLUB GRONINGEN,  
DINSDAG 6 OKTOBER 2009, 19.30 U. 
 
  1. Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda 
  2. Notulen ALV 19 mei 2008 [zie Vergaderstuk 1)]  
  3. Mededelingen bestuur / Post 
  4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2008/2009 [Zie Vergaderstuk 2] 
  5. Verslag kascommissie 
  6. Benoeming kascommissie 2009/20010 
  7. Jaarverslag 2008/2009 [Zie Vergaderstuk 3] 
  8. Jaarverslag En Passant [Zie Vergaderstuk 3, par. 3.5] 
  9. Prijsuitreiking 
10.   pauze (ca. 21.30) 
11. Groningen 1 
12. Bestuursbeleid [Zie Vergaderstuk 4]  
13. Vaststelling begroting boekjaar 2009/2010 [Zie Vergaderstuk 2] 
14. NOSBO-ledenvergadering (16-9-2009) 
15. W.v.t.t.k. 
16. Rondvraag 
17. Sluiting (beoogd: 23.00 u.) 
 
 
 
 
Vergaderstukken bij de ALV van 6 oktober 2009: 

1. Verslag Alemene Ledenvergadering SC Groningen 19  mei 2009. 
2. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2008-2009 (bij punt 4) en 

Begroting 200/2010 (bij punt 13). 
3. Jaarverslag Schaakclub Groningen, seizoen 2008-20098 (Bij punt 7 en 8). 
4. Bestuursbeleid 2008-2009 (Bij punt 12). 
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INTERNE COMPETITIE 
2009 – 2010 15-9-2009 
Stand periode 1 na ronde 4 
 

GROEP A  Rating Score Pnt 
  1. Edwin Zuiderweg      2032    3.0 – 3 23 
  2. Roel Donker            2133    2.0 – 3 21 
  3. Ruben Slagter          2050    1.0 – 1 21 
  4. Koen Haveman          1985    1.0 – 1 21 
  5. Kiran Soerdjan         1900    1.0 – 1 21 
  6. Marcel Pouw            1796    1.0 – 1 21 
  7. Imme van de Berg     2000    1.0 – 2 20 
  8. Peter Bodewes          1787    1.0 - 2 20 
  9. Klaas Abma             1819    1.0 – 2 20 
10. Nico Karsdorp          1777    1.0 – 3 19 
11. Hiddo Zuiderweg     1906    0.0 – 1 19 
12. Aldert Grashuis        1900    0.0 – 1 19 
13. Huub Roeterink        1812    0.0 – 1 19 
14. Casper Rupert          1937    0.0 – 2 18 
 

GROEP B  Rating Score Pnt 
  1. Gert Jan Tjoelker      1700    2.0 – 2 22 
  2. Eise Bakker            1691    1.5 – 2 21 
  3. Henk Pompstra          1819    1.0 – 1 21 
  4. Henk Clermonts         1633    1.0 – 1 21 
  5. Johan Zwanepol         1857    2.0 – 4 20 
  6. Paul Zilverberg        1502    1.5 – 3 20 
  7. David Knight           1750    1.5 – 3 20 
  8. Durk Elzinga           1397    1.0 – 2 20 
  9. Ton Bontsema           1625    1.5 – 4 19 
10. Henk Haisma            1639    1.0 – 3 19 
11. Peter Weide            1870    0.0 – 2 18 
 

GROEP C  Rating Score Pnt 
  1. JanWillem Tamminga 1561    2.0 – 2 22 
 2. Uuldrick Groeneveld  1391    1.0 – 1 21 
 3. Kees Visser            1400 1.0 – 1 21 
 4. Wim Krijnen            1586    2.0 – 4 20 
 5. Ruud Steenbergen      1400    1.0 – 2 20 
 6. Tony Westermann       1494    0.5 – 1 20 
 7. Oswaldo Sield          1591    0.0 – 1 19 
 8. Melchior Hillenkamp  1400    0.0 – 1 19 
 9. Nanno Fekkes           1200    0.0 – 1 19 
10. Michiel Meeuwsen    1298    0.5 – 3 18 
11. Erwin Kok              1400    0.0 – 2 18 

 
 
Uitslagen per ronde 
Ronde 4  15/9/09 
Hiddo Zuiderweg  - Ruben Slagter       0-1 
Nico Karsdorp         - Roel Donker            0-1 
Klaas Abma            - Aldert Grashuis        1-0 
Gert Jan Tjoelker    - Johan Zwanepol        1-0 
Paul Zilverberg       - Eise Bakker            rem 
Henk Clermonts      - Ton Bontsema       1-0 
Peter Weide           - David Knight           0-1 
Henk Haisma         - Michiel Meeuwsen  1-0 
Wim Krijnen           - Tony Westermann   rem 
 
Ronde 3  8/9/09 
Edwin Zuiderweg    - Nico Karsdorp      1-0 
Koen Haveman        - Klaas Abma             1-0 
Huub Roeterink       - Kiran Soerdjan         0-1 
Casper Rupert         - Peter Bodewes         0-1 
Roel Donker           - Paul Zilverberg        1-0 
Johan Zwanepol     - Peter Weide            1-0 
David Knight         - Gert Jan Tjoelker      0-1 
Ton Bontsema        - Henk Haisma           1-0 
Michiel Meeuwsen - Jan-W Tamminga 0-1 
Oswaldo Sield        - Uuldrick Groeneveld 0-1 
Nanno Fekkes        - Kees Visser            0-1 
Erwin Kok            - Wim Krijnen            0-1 
 
Ronde 2  1/9/09 
Imme van de Berg  - Edwin Zuiderweg     0-1 
Marcel Pouw           - Roel Donker            1-0 
Nico Karsdorp        - Johan Zwanepol       1-0 
Henk Pompstra       - Durk Elzinga          1-0 
Eise Bakker           - Ton Bontsema           1-0 
Paul Zilverberg       - Ruud Steenbergen     1-0 
Jan-W Tamminga   - Melchior Hillenkamp1-0 
Wim Krijnen           - Michiel Meeuwsen rem 
 
Ronde 1  25/8/09 
Edwin Zuiderweg  - Casper Rupert        1-0 
Peter Bodewes    - Imme van de Berg    0-1 
Johan Zwanepol     - Henk Haisma           1-0 
Ton Bontsema        - David Knight          rem 
Durk Elzinga          - Wim Krijnen            1-0 
Ruud Steenbergen  - Erwin Kok             1-0 
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HERSENKRAKER 
 
 Henk va
 
Ik vond deze in een oud tijdschrift. 
 

 
De vraag luidt:  
zet een witte dame neer op het bord
dan in 1 zet mat. 
Er is maar 1 veld goed. 
 
 
Mij heeft het heel wat hoofdbrekens
En toen zag ik de oplossing zonder e
lichting en moest ik nog diep nadenk
 
De redenatie is belangrijker dan het v
zul je snappen. Op het eerste gezicht
namelijk makkelijk, zie je wat het pro
dan wordt het lastiger. En denk je het
weten dan is de redenatie nog een pu
zich! 
 
Succes! 
Henk 
 
 

an Putten 

 

d en geef

gekost.
en toe-

ken. 

veld, dat
is het
obleem is
t veld te

uzzel op
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ZWOEGEN 
IN DIEREN 
 Erik Hoeksema) 
 
Soms verdwijnen ratingpunten als sneeuw 
voor de zon. Na een rampzalige KNSB-
competitie is mijn rating voor het eerst sinds 
1988 tot onder de 2300 gezakt en dat stemt tot 
nadenken. Is het een aflopende zaak, is dit 
een onomkeerbaar proces of kan ik er nog iets 
aan doen? Ik heb besloten om terug te vech-
ten, garanties kan ik mijn fans niet geven 
maar ik zal mijn uiterste best doen om weer 
boven die ondergrens van 2300 te komen. 
Deze zomer heb ik twee toernooien gespeeld. 
De Promotiegroep van het Atlantis-toernooi 
won ik met 6½ uit 8 (en een reglementaire 
overwinning). Klinkt aardig maar ik was 
zwaar favoriet en ratingwinst leverde dit niet 
op, ik speelde nog net quitte. Atlantis was een 
mooi voorbereidingstoernooi op het echte 
werk – het Open NK in Dieren. Op papier 
was ik daar nummer 33, dus ik kon in alle 
luwte werken aan mijn come-back. 
 
In de eerste ronde moest ik met wit tegen een 
meisje van een jaar of achttien uit India, ene 
P. Uthra (2063), waar de P voor staat heb ik 
niet kunnen achterhalen. Ik kende haar niet en 
ik had geen flauw idee hoe ik een meisje van 
18 aan moest pakken. Saai of scherp? Ik koos 
voor een trage Engelse schuifpartij en dat 
bleek niet de juiste keus. Later in het toernooi 
zag ik dat ze bijzonder kwetsbaar was in 
scherpe stellingen, wat ik haar voorschotelde 
was helemaal in haar straatje. Toch kreeg ik 
een schitterende stelling, op zet 39 mis ik nog 
een gouden kans maar uiteindelijk werd het 
gewoon remise – een fikse tegenvaller. 
 
Dit betekende dat ik in de tweede ronde 
moest winnen om nog een beetje in de buurt 
van de grote jongens te komen. Tegen Hi-

cham Boulahfa (2022), een Nederlandse 
jeugdspeler met Marokkaanse roots, ging dat 
heel soepel. Een partij van niks, hij legde me 
geen strobreed in de weg. 
 
Anderhalf uit twee, en ik was weer onder de 
mensen. In de derde ronde een mijlpaal: voor 
het eerst in mijn leven mocht ik het opnemen 
tegen mijn jeugdheld - de grote Jan Timman! 
Midden jaren tachtig, toen Groningen net was 
gepromoveerd naar de Hoofdklasse – de 
toenmalige Meesterklasse – speelde Timman 
aan een hoog bord voor Volmac-Rotterdam. 
Alleen – tegen Groningen deed hij nooit mee, 
dus daar kwam ik hem niet tegen. Later, be-
gin jaren negentig, deed ik drie keer mee aan 
het NK maar Timman schitterde steeds door 
afwezigheid. Piket, Van der Wiel, Sosonko, 
Van Wely, allemaal kwam ik ze regelmatig 
tegen achter het bord maar Timman bleef on-
bereikbaar. En nu dan, op donderdag 23 juli 
2009 was het zover: 
 
Hoeksema-Timman (2569) 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 
Een duidelijke boodschap – Timman zal 
scherp op winst spelen. Mensen die hij seri-
eus neemt, bestrijdt hij met 2…e6. 
3.Pc3 d5 
Het Grünfeld-Indisch. Ik had me urenlang 
voorbereid en uiteraard had ik ook deze ope-
ning aandachtig doorgenomen. 
4.Pf3 Lg7 5.cxd5 Pxd5 6.e4 Pxc3 7.bxc3 c5 
8.Le3 
Liever had ik 8.Tb1 gespeeld, dan speelt 
Timman tegenwoordig 8…0-0 9.Le2 b6 10.0-
0 Lb7. Dat had ik graag willen spelen, het pi-
onoffer 11.d5!? geeft hier mooi spel. Maar in-
eens bedacht ik – wat nu als Timman afwijkt 
met b.v. 9…Pc6? Ik weet helemaal niets meer 
van de ingewikkelde varianten na 10.d5 Pe5 
11.Pxe5 Lxe5 12.Dd2 e6. Om deze reden zag 
ik af van 8.Tb1 en koos ik voor plan B. 
8…Da5 9.Dd2 0-0 10.Tc1 Td8 11.d5 e6 
12.Lg5 f6 13.c4 
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Wikkelt af naar een eindspel. Veel s
en misschien ook wel veel ster
13.Lh4!? 
13…Dxd2+ 14.Lxd2 

Grappig detail: deze stelling bespre
man in NIC-Magazine, 2009/5. Hi
nu: “en wit heeft een klein voordee
leek me wel wat, dus einde voorb
Hoe naïef kan een mens zijn? Vijf ze
sta ik al met de rug tegen de muur!
argeloze lezer hier opzettelijk misl
Timman of deugen mijn eerstvolgen
niet? 
14…Te8 15.Le2 
Na lang nadenken gespeeld. Na het
tuurlijke 15.Ld3 was ik bang voor 1
16.cxd5 f5!? waarna wit zijn heil m
ken in 17.Pg5 of in 17.0-0 fxe4 18.Tf
15…Pd7 16.Le3 exd5 17.exd5 f5. 
Hier voelde ik me al hoogst ongem
Korte rokade kost een stuk na 18…f
moet een lelijke zet doen om de roka
lijk te maken. 
18.Tc2 b6 19.0-0 Pf6 20.Ld3 Ld7 
Zwart ontwikkelt soepel en gemakke
moet steeds rekening houden met la
gen als Pf6-e4-c3 in combinatie me
Zelf heeft wit niet echt een plan, ik
tenminste niet. Opmerkelijk genoe
deelt de computer deze stelling nog s

scherper – 
rker - is 

 
eekt Tim-
ij schrijft

eltje.” Dat
bereiding.
etten later
Wordt de
leid door

nde zetten

meer na-
15…exd5
moet zoe-
fe1. 

makkelijk.
f4, dus ik

ade moge-

elijk. Wit 
astige din-
et Ld7-a4. 
k zag het
eg beoor-
steeds als

iets beter voor wit, vermoedel
dekte vrijpion op d5. Maar
heeft Fritz ook niet… Zelf ha
fase al neergelegd bij de neder
21.h3 Pe4 22.Pd2 La4 23.Lxe
Ik had alleen naar 23…fxe4
dit is veel sterker. Na 24.Px
witte paard een zielige luchtha
24.Tcc1 Tee8 25.Pf3 h6 26
Tae8 28.Pd2 T4e7  

Zwart beheerst de e-lijn en h
lopers. Het voelde kansloos
Timman zei na afloop: “Ik w
eindspel gewonnen is voor z
ook, wat nu volgt is een moo
van de kracht van het loperp
de pijn die Timman iemand k
twee lopers! 
29.Pf3 Kh7 30.Tfe1 Lb2
32.Tec1 Lf6 33.Kg2 Tg7 34.L
Te4 36.Txe4 fxe4 37.Pe1 L
39.Tc1 g5 40.hxg5 hxg5 41.P
Le5 43.Pa1 Kg6 44.Pb3 Ld
46.Tb3 Ld1 47.Tb1 Le2 48
Ld1 50.Ta3 Lb2 51.Ta2 L
53.Ph2 Kf5  
Wit kan geen vin meer verroe
diagram), en met de woorden
noeg’ maakte ik een einde aan
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lijk door die ge-
een helder plan

ad ik me in deze
rlaag. 
e4 Txe4! 

4 gekeken, maar
xe4 Lxc2 is het 
apper. 
6.h4 Te4 27.g3

 
heeft twee sterke

voor wit, maar
weet niet of het
zwart.” Hoe dan
oie demonstratie
paar. Gruwelijk,
kan aandoen met

2 31.Tb1 Lc3
Ld2 Te2 35.Te1

Ld4 38.Le3 Tf7
Pc2 Lb2 42.Tb1
d7 45.Pd2 Lg4
8.Tb3 g4 49.a4

Lc3 52.Pf1 Th7

eren (zie volgend 
n ‘genoeg is ge-
n deze kwelling:  
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0-1. Geanalyseerd hebben we niet me
spelers waren aan het eind van hun k
 
Terug op vijftig procent. In de vier
moest ik met zwart tegen weer een jo
gen, Ewoud de Groote van BSG. He
pen seizoen speelde hij Meesterk
won, maar om nou te zeggen dat ik
rend ‘in control’ was – dat zou ov
zijn. Hij kwam met alles wat-ie had
en dat ik op de been bleef was een k
der. 
 
De Groote (2206) – Hoeksema 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 P
Pc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Le7
10.h4 Pxd4 11.Dxd4 b5 12.e5!? 
Niet zo onschuldig als het eruit ziet.
12…dxe5 13.Dxe5 Db6 14.Ld3 L
h6 16.Le3 Dc6 17.Th3 Tfd8. 
(zie diagram rechtsboven)  
In de databank vond ik nog een part
guly-Bakre, India 2004 -waarin zwar
lige en verstandige 17…Pd7 spee
had ik alleen gekeken naar 18.g4 of 1
Wat wit speelde, trof me recht in mij
 

 
eer, beide

krachten. 

rde ronde
onge jon-
et afgelo-

klasse. Ik
k voortdu-
verdreven
op me af
lein won-

Pf6 5.Pc3
7 9.f3 0-0 

b7 15.h5

tij – Gan-
rt het vei-
lde. Hier
18.Tg3. 
n ziel. 

18.Lxh6! 
Boem! Het duurde een tijdje
greep wat er eigenlijk zou
18…gxh6. Wit wint dan vi
21.Pe4! Td5 22.Pxf6! Txe5 23
18…Txd3! 19.Txd3 gxh6 20.

De pointe van 18…Txd3, de k
nieuw vluchtveld. 
21.Pd5?! 
Opnieuw een zet die ik niet
men, andermaal viel ik bijna
Toch was het simpele 21.Pe4!
21…Pe8 (de zet die ik van pl
hoofdvariant: 22.Df4 f5 23 T
Dd7 25.Tc7!! Dxc7 26.Dxc7

september 2009 

 

e voordat ik be-
u gebeuren na
ia 20.Tg3+ Kf8
3.Tg8 en mat. 
.Tg3+ Kh7. 

 
koning heeft een

had zien aanko-
a van mijn stoel.
! veel sterker, na
lan was) luidt de
Tg6 Lf8 24.Tc3!
7+ Pxc7 27.Pf6+ 
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Kh8 28.Tg8 en het is weer mat. N
lijkt 21…Tg8 even slim – het
22.Pxf6+ Lxf6 23.Dxf6 Txg3 24.Dx
en zwart wint – maar wit antwoordt 2
Lxf6 (of 22…Txg3 23.Dxe7 +-) 23.
mat volgt. 
21…Tc8! 
Een sterke tussenzet. 
22.c3 Dxd5? 
Rekenen blijft moeilijk. Na 2
23.Dxe7 Dc7! (de eigenlijke po
21…Tc8) 24.Dxf6 Dxg3 25.Dxf7+ D
zwart gewoon een stuk voor. 
23.Txd5 Lxd5. 

Ongelijke materiaalverhoudingen z
lastig te beoordelen, maar toren + tw
stukken tegen dame en pion zou goe
zijn voor de partij met de toren en lic
ken. Wit had er nu verstandig aan ge
die toren op g3 zo snel mogelijk via
weer in het spel te brengen, maar
mende tijdnood gaat het snel mis me
speler. 
24.Kb1 Lc4 25.Dd4 Tc5 26.b3 e5
Le6 28.Dd3+ Kh8 29.Dd2 Lf5+
Kh7 en wit gaf op, tegen he
31…Pxh5 is niets meer te verzinnen.
 
In de vijfde ronde won ik van Dann
ter, een jonge speler met een verras

Na 21.Pe4
idee is

xf7+ Tg7
22.Dxf6!!
.Pxf6+ en

22…exd5!
ointe van
Dg7 blijft

 
zijn altijd
wee lichte
ed moeten
chte stuk-
edaan om

a h3 en h1
in opko-

et de wit-

5 27.De3
+ 30.Kb2
et banale
. 

y de Rui-
send lage

rating (2003). Een leerzaam
zich voor na 18…e6 – Hoekse

Hier zat ik mezelf de huid v
Bijna driehonderd ratingpunte
wit, kromme opening van de
ik heb er weer niets mee ge
De7 heeft wit zijn centrumpio
ver laten oprukken, maar het
bakken lucht. Na b.v. 20.Lf3
Pxd5 22.Lxd5 Lf5 heeft wit n
ling, vanuit het niets, zag ik
speelt en bereikt groot positi
Ziet u het? 
19.d6! cxd6 
Gedwongen, na 19…Txd6?
20.e5. 
20.Db3! Pd7 
Het enige veld voor het paard.
21.Txd6  
En de zwarte stelling kraak
volgt sterk 22.Db6! Mooi gesp
al zeg ik het zelf – maar het is
allemaal voortvloeit uit toeva
deze wending met d6 ruim v
aankomen. 
21…Dh4 22.e5 en wit staat
‘happy moves’ zoals Lf3, Pe4
bood nog heldhaftig weersta
zetten had ik het punt binnen.
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m moment deed
ema-De Ruiter. 

 
vol te schelden.
en meer, ik heb
tegenstander, en

edaan. Na 19.e5 
onnen weliswaar
t is allemaal ge-
f3 exd5 21.Pxd5
niets. En plotse-
k het licht: wit
ioneel voordeel!

vorkt wit met

. 

kt, op 21…Pc5
peeld door wit – 
s jammer dat het
al, graag had ik
van tevoren zien

klaar voor alle
4 en Tfd1. Zwart
and, maar na 62
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Hierna kreeg ik alleen nog maar zwa
standers – in de zesde ronde zwart t
bin Swinkels, na Giri de jongste groo
van Nederland. Het werd remise.
geen slecht resultaat alleen – in de sl
sta ik gewonnen! 
 
Swinkels (2516) – Hoeksema 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 P
Pc6 6.Lg5 Db6 
Voor het verrassingseffect. Deze zet
het begin van deze eeuw eventjes
voor de toen tien jaar oude Robin
was het allemaal nieuw. 
7.Pb3 e6 8.Dd2 Le7 9.0-0-0 0-0
11.h4 Td8 12.Le3 Dc7 13.Df2 Pd7
b5 15.g4 Pce5 16.g4 b4 17.Pe2 a5 

Ziet er allemaal reuze spannend uit,
had ik ‘s ochtends nog op het bor
Wits volgende zet is nieuw. 
18.Pf4!? 
Hoe reageer je op een nieuwtje van e
tegenstander? Als oprechte angsthaa
natuurlijk erg onder de indruk. Z
Swinkels het eigenlijk maar niks. “D
van mij is nooit wat geworden.” 
18…a4 19.Pd4 Pc5 20.Dg2 b3. 
Een standaard-pionoffer om de witte
stelling open te breken. De manier w
het offer weigert is al even standaard

are tegen-
tegen Ro-
otmeester
Op zich

lotstelling

Pf6 5.Pc3

t was aan
populair,
Swinkels

10.f3 a6
7 14.Kb1

 
, maar dit
rd gehad.

een sterke
as was ik

Zelf vond
Die aanval

e rokade-
waarop wit
d. 

21.cxb3 axb3 22.a3 Lb7 23.L

Haalt alle grappen met Pxf3
Hier heb ik heel lang nageda
minuten. Zwart moet een plan
het probleem is dat al zijn
mooi staan. Uiteindelijk deed
die heel diepzinnig lijkt, maar
de ik er helemaal niets mee. 
23…Ta4 24.Pb5 Da5 25.Ld
Ta5 27.Lc1 Pa4 28.Pxa4 Tx
remiseaanbod! 

Swinkels had nog 10 minuten
de veertigste zet te halen. Ik z
ders voor zwart en nam het aa

september 2009 

Le2. 

 
uit de stelling.

acht, wel veertig
n verzinnen maar 
stukken al heel

d ik maar een zet
r in feite bedoel-

d2 Db6 26.Pc3
a4 29.Ld2– met 

 
n, ik nog 35 om
zag niets bijzon-
an. Ook bij ana-



En Passant 47.1
 

 

lyse vonden we niks, Swinkels had
gevoel dat zwart goed moest staan
kon het niet ‘hard’ maken. De opl
niet moeilijk maar wel bijzonder
29…d5! met als idee 30.exd5 Lxa3!
Dc5! en zwart dreigt zowel Dc2+ a
wit heeft geen verdediging meer.
conde naar d5 gekeken, hoewel dat i
lingstype een tamelijk elementaire w
waar je bij iedere zet naar moet kijk
verklaring: ik wilde zo graag remise
brein domweg weigerde nog naar st
ten te zoeken! Dr. Phil zou zeggen: “
problem and you gotta deal with it.”
 
In de zevende ronde een meevaller
totaal mislukte opening stond ik
meteen verloren tegen generatiegeno
Hendriks (2444), maar hij weigerde
sende klap uit te delen. Langzaam m
kon ik mijn stelling repareren en ik
nog met remise door eeuwig schaak.
tij om snel te vergeten! 
 
In de achtste ronde met zwart tegen
Adhiban, een 17-jarige Indiase mee
jongeman met een aantrekkelijke
hij probeert altijd op de aanval te sp
werd remise, maar ik balanceerde ure
de rand van de afgrond. 
 
Adhiban (2481) – Hoeksema 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 P
Pc6 6.Lg5 
Mijn derde Rauzer in dit toernooi,
kies ik voor een andere variant. 
6…e6. 
Tegen Swinkels deed ik 6…Db6. 
7.Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7. 
En tegen De Groote speelde ik hier
Je moet nooit te voorspelbaar worde
tegenstanders. 
9.f3 b5 10.Le3 
Nu was ik op mezelf aangewezen.
doen ze hier 10.Pxc6 Lxc6 11.Pe2
paard om te spelen naar d4. Missch

d wel het
maar hij

lossing is
krachtig:

! 31.bxa3
als Dxa3,
Geen se-
n dit stel-

wending is
ken. Mijn
e dat mijn
terke zet-

“you got a

r. Na een
met wit

oot Willy
de beslis-

maar zeker
ontsnapte
. Een par-

Baskaran
ester. Een
speelstijl,

pelen. Het
enlang op

Pf6 5.Pc3

en weer

r 8…Le7.
en voor je

. Meestal
2 om het
hien moet

ik hier iets als 10…Pe5 11.g4
ik zocht iets overzichtelijks. 
10…Pxd4 11.Dxd4! 
Verhindert b5-b4. 
11…Tb8 12.e5! dxe5 13.Dxe5
Dit speelde hij heel snel. Mee
– heel algemeen - e4-e5 gev
maal e5 niet te vrezen, maar
goed aangevoeld dat zwart h
makkelijk heeft. 
13…Dc8. 
Een gekunstelde zet, maar na
de ik 14.g4 0-0 15.g5 Ph5 1
want wit staat hier heel mooi
van het passieve 15…Ph
15…b4! spelen met als taktis
ging 16.gxf6 Lxf6 17.Dd6
Da5! en zwart heeft winnende
14.Lg5! 
Veel beter dan 14.g4 Lc6 en z
onder controle. 
14…Le7. 
Heel even keek ik naar 14…b
op 15.Lxa6! en zwart kan met
15.Pe4 Pxe4 16.Lxe7 Kxe7 1

De opening was geen succes
koning zal permanent onveilig
17…Dc6 18.Dg5+ Kf8 19.e5.
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h6 spelen, maar

5 
estal hoeft zwart
volgd door stuk
r Adhiban heeft 
het hier niet ge-

a 13…Le7 vrees-
16.Pe4. Terecht,
i. Maar in plaats

h5 moet zwart
sche rechtvaardi-

bxc3 18.Dxd7
e aanval. 

zwart heeft alles

b4, maar dat faalt
teen opgeven. 
7.fxe4. 

 
voor zwart. Zijn

g staan. 
. 
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Een goede positiezet om te voorko
zwart met f7-f6 en e6-e5 zijn stell
reert. 
19…Tc8 20.c3 h6 21.Dg3 Le8 22.Td
Zwart speelt in feite met een toren m
dus kan ik me niet druk maken om
op a6. Ik had niets berekend, maar
faalt op 23…b4; 25 c4 Lb5! 26 Ta5
wit is in moeilijkheden. 
23.Ld3 b4 24.c4 Tc6 25.Td8? 
Soms is Adhiban te optimistisch. Ste
me 25 Td1! Txd6 26.exd6 Ld7 27.D
zo’n gedoemde toren op h8 moet w
dig staan. 
25…Db6. 
Iedere dag op en neer reizen naar
twee uur heen, twee uur terug - begin
te eisen. De wending 25…Da5 – valt
aan – heb ik niet eens gezien. Na 2
Kxe8 27.Dxg7 Tf8 28.Kb1 Tc5 he
een gunstige versie van wat er in de
het bord komt. 
26.Ta8 Db7 
Stiekem hoopte ik hier op remise doo
haling, maar daarvoor is Adibhan n
maal naar Nederland gekomen. Hij b
sterk kwaliteitsoffer. 
27.Txe8+ Kxe8 28.Dxg7 Tf8 29.Kb

Met druk tegen pion e5, maar da
zwart niet aan toe. 

omen dat
ling repa-

d6 Dc5. 
minder en

een pion
r 23.Txa6
5 Db6! en

erker lijkt
Dh4, met

wit gewel-

Dieren – 
nt zijn tol
t a2 en d8
26.Txe8+

eeft zwart
e partij op

or zether-
niet hele-

brengt een

1 Tc5. 

 
aar komt

30.Lc2! 
Oeps, niet gezien. Wit dreigt
nietiging. Zwart hangt nu in d
30…Ta5 31.Td1 Dc7 32.Df6
Dreigt 34.Lc6+! Dxc6 en mat
genstander zat hier in tijdnood
zetten herhalen, maar daarbij
elementaire telfout. 
33…Tc5 34.Lc2 Ta5 35.Le4
Nu had ik natuurlijk remise m
na 36…Ta5 ontstaat voor de
zelfde stelling. Maar ik had de
grondig te controleren en ik d
nu zelf wel aanbieden. Nee du
weer voor de winst – en terech
36…Ta5? 37.c5! 
Ook 37.g3 is niet slecht. 
37…Txc5 38.La4+ Tb5  

Hier had wit het simpele
40.g3! moeten spelen, dan w
voor zwart. Met nog een paa
zijn laatste twee zetten doet A
lukkig verkeerd. 
39.Df3? 
De dame stond schitterend op
minder gevaarlijk. 
39…Tg5 40.Da8+ Ke7
42.Dh8 Txe5 43.Tf1! Tg5
heeft niet beter dan 44.Dh8+
remise door eeuwig schaak. 

september 2009 

t La4+ met ver-
de touwen. 

Tg8 33.Le4 
t op d8. Mijn te-
d en wil even de
ij maakt hij een

Tc5 36.Lc2. 
moeten claimen:
e derde keer de-
e puf niet om het
dacht: hij zal het
us, Adhiban gaat
ht. 

 
39.Lxb5+ axb5

wordt het afzien
ar seconden voor
Adibhan het ge-

p f6, op a8 is ze

41.Lxb5 axb5
en remise, wit 

+ Ke7 45.Df6 en
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Ik zat er inmiddels helemaal door e
op een snelle remise in de slotronde.
luck: ik moest met wit tegen toerno
Friso Nijboer, de grootmeester d
doorgaat tot de laatste pion. Na al
slechte opening stond ik met de rug
muur, maar ach, daar sta ik tegen Ni
na altijd. We komen erin na 27 zetten
noodfase begint. 
 
Hoeksema-Nijboer (2552) stell
27…Tg4. 

28.f4?! 
Natuurlijk niet 28.Dxe5? Txg2+!
Lh3+ en zwart wint de dame, maar
door mij verworpen om onzinnige r
was beter. 
28…Te8. 
Natuurlijk was Nijboer even uit b
mijn laatste zet. Hij zag dat wit na 2
29.Txf4 Txf4 30.Dxe5 Tf6 31.Pe4 T
lijk niets heeft, maar hij wilde zo r
mogelijk winnen. 
29.e3 
Dekt f4, deze simpele zet had de groo
gemist. 
29…exf4 30.exf4 Lg7 31.h3 Tg3
Ld5! 
 

en hoopte
. No such

ooivechter
die altijd
lweer een
g tegen de
ijboer bij-
n, de tijd-

ling na

 

29.Kxg2
28.Dd3 – 
redenen – 

balans na
28…Lxf4

Tg6 eigen-
risicoloos

otmeester

3 32.Pe2

Niet gezien natuurlijk. Wit m
feren, want na 32.Dxe7 Txg2
afgelopen. 
33.Pxg3 Lxe4 34.Pxe4 Kh8?
Met nog een seconde of zesti
ten laten de reflexen van N
beetje afweten. Deze zet voe
de zwarte stelling. 
35.f5 Le5 36.Te6 Df8. 

en met een iel stemmetje bood
aan. Dat deed hij voor het laa
het NK 1994, en toen stond h
kelijk. Ook nu lijkt het prec
maar na 37.Txe8 Dxe8 38.
Ld4+ 40.Kh1 Dxa2 41.f7 Lxc
43.Txf8+ Kg7 staat zwart op
drie verbonden vrijpionnen. N
ook maar iets van gezien ha
mijn plaats en ik nam het rem
Net als in 1994 trouwens, m
echt door moeten spelen… 
 
Gevolg van al mijn inspanni
tien ratingpunten verdiend e
hoe zwaar het is om tegen ec
standers te spelen! 
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moet de dame of-
2+ is het meteen

ien voor zes zet-
Nijboer het een
egt niets toe aan

 
d Nijboer remise
atst tegen mij bij
hij uiterst beden-
cair voor zwart,
.f6 Df7 39.Pg5
c5 42.f8D+ Lxf8
p winst met zijn
Niet dat ik hier
ad, maar ik ken

mise-aanbod aan. 
maar toen had ik

ingen in Dieren:
en ik weet weer
cht sterke tegen-
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JEUGD 
 

Agenda 2009-2010 
 
 
Augustus 
27 eerste clubavond, bijzondere activiteit 
 
 
September 
3 Clubavond 
5 NOSBO-stappenkampioenschap 
10 Clubavond 
12 Grand-Prix Mat in 2, Groningen 
17 Clubavond 
19 Rapidtoernooi SC Groningen 
19 Landelijke Jeugdcompetitie 
24 Clubavond 
27 NK-rapid teams, Mierlo 
 
 
Oktober 
1 Clubavond 
3 NK-snelschaken Jeugd, Bunschoten 
8 Clubavond 
10 KNSB-jeugdcompetitie 
10 Grand-Prix Philidor 
15 Clubavond 
17 Grand-Prix SC Groningen 
22 Clubavond 
24 Huttontoernooi 
29 Clubavond 
31 Grand-Prix Veendam 
 
 
November 
5 Clubavond 
7 KNSB-jeugdcompetitie 
12 Clubavond 
14 NK-rapid jeugd, Eindhoven 
19 Clubavond 
26 Clubavond 
28 Grand-Prix Haren 
 

 
 
 
December 
3 Clubavond 
6 KNSB-jeugdcompetitie 
10 Clubavond: kuikenfuif 
12 FGH-teamwedstrijden 
17 Clubavond 
19 Landelijke jeugdcompetitie 
 
 
Januari 
7 Clubavond 
14 Clubavond, proefexamens 
16 NOSBO-jeugdcompetitie 
21 Clubavond 
23 Grand-Prix Hoogeveen 
28 Clubavond 
29 NOSBO-kampioenschap VO 
30 NOSBO-snelschaakkampioenschap Jeugd 
 
 
Februari 
4 Clubavond 
11 Clubavond 
12 PJK NOSBO (t/m 14) 
18 Clubavond 
20 Grand-Prix Van der Linde 
20 Groninger BO 
 
 
 
Maart 
4 Clubavond 
11 Clubavond 
13 Jeugdcompetitie Cat E 
18 Clubavond 
25 Clubavond 
27 Clubavond 
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April 
1 Clubavond 
2 NK-E 
8 Clubavond 
15 Clubavond 
17 NOSBO-Pupillendag 
22 Clubavond 
29 Clubavond 
30 NK ABC 
 
 
Mei 
6 Clubavond 
13 NK D, Rijswijk 
20 Clubavond 
22 NK E-teams 
27 Clubavond 
29 NK Scholen 
 
 
Juni 
3 Clubavond 
5 NK-scholen, Nijmegen 
10 Clubavond 
12 NK-scholen, Nijmegen 
17 Clubavond 
19 Nationale Pupillendag 
24 Clubavond 
 
Juli 
1 Clubavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERSENKRAKER 
 H
 

 
De vraag luidt:  
zet een witte dame neer op h
dan in 1 zet mat. 
Er is maar 1 veld goed. 
 
 
Mij heeft het heel wat hoofdbr
En toen zag ik de oplossing zo
lichting en moest ik nog diep n
 
De redenatie is belangrijker da
zul je snappen. Op het eerste g
namelijk makkelijk, zie je wat
dan wordt het lastiger. En den
weten dan is de redenatie nog
zich! 
 
Succes! 
Henk 
 
Deze hersenkraker – dezelfde
21 – is hier ook geplaatst voor
of jullie ouders alleen de jeug
(Red.) 
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Henk van Putten 

 

het bord en geef

rekens gekost.
onder een toe-
nadenken. 

an het veld, dat
gezicht is het
t het probleem is 

nk je het veld te
een puzzel op

als op bladzijde
r het geval jullie

gdafdeling lezen. 
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Tamminga 
 
 
Rapidcompetitie 
 
Laatst kreeg ik een mailtje van Edwin Zuiderweg met statistieken over 
de opkomst in de interne van de afgelopen jaren. Ik herinnerde mij vaag 
nog dat hij het zou sturen maar had geen idee meer waarom. Volgens mij 
had ik beweerd dat ik al jarenlang ongeveer hetzelfde aantal koppen tel 
op een schaakavond, soms wat meer, soms wat minder, maar dat het al 
met al met die neergang wel meevalt. De statistieken lieten zien dat er de 
laatste jaren een licht verval is in het aantal gespeelde partijen per avond 
en per seizoen. Meer dan ik had gedacht, minder dan de pessimisten vaak 
beweren. Let wel, ik heb er nog maar zes dienstjaren bij SC Groningen 
opzitten, dus die massale opkomsten van tien jaar geleden heb ik niet 
meegemaakt. Dat waren natuurlijk nog eens tijden, toen er nog geen in-
ternet en individualisme en dat soort fratsen bestonden. 
Ergens had dat mailtje volgens mij ook te maken met het pleidooi voor 
herinvoering van de rapidcompetitie dat ik her en der wel eens gehouden 
heb. 
Daar ben ik namelijk een warm voorstander van. 
Ter herinnering en informatie aan relatieve nieuwkomers en mensen met 
een matig geheugen: jarenlang was er op de reguliere schaakavonden op 
dinsdag naast de interne competitie ook een rapidcompetitie. Wim van 
Beersum was hier competitieleider van. Het was ideaal als je eens geen 
zin had om zo'n hele lange avond te zitten schaken en dan je inspannin-
gen beloond te zien met een 0 of een lullig halfje. Je kon gewoon rapid 
spelen, daar wordt je minder moe van en als je blundert of je hebt even 
een inzinking is er over drie kwartier altijd een nieuwe kans. 
Of als je in de interne snel klaar was kon je nog een of twee ronden rapid 
meedoen, zodat je schaakavond niet tegen je zin zo snel was afgelopen.  
Helaas was er voor de rapidcompetitie steeds minder belangstelling, zo-
dat het bestuur die drie of vier jaar geleden heeft laten inslapen. Met als 
reden dat er nauwelijks belangstelling meer voor was. 
Dat klopte ook wel, maar in aanmerking nemend dat dit soort belangstel-
ling vaak in golfbewegingen gaat zou het maar zo kunnen dat de rapid-
competitie nu massa's mensen gaat trekken. Je weet het gewoon niet. 
Wat ik in ieder geval met Edwin's statistieken kan aantonen is dat de Ra-
pidcompetitie vrijwel geen negatief effect had op het aantal partijen in de 
interne. Die daalde evengoed, met of zonder rapid. 
Met het oog op de komende jaarvergadering wil ik dus het volgende 
voorstel agenderen: herstel de rapidcompetitie weer in ere. 
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Agenda jeugd 

September 
24 Clubavond 
27 NK-rapid teams, Mierlo 
 

Oktober 
1 Clubavond 
3 NK-snelschaken Jeugd, 

Bunschoten 
8 Clubavond 
10 KNSB-jeugdcompetitie 
10 Grand-Prix Philidor 
15 Clubavond 
17 Grand-Prix SC Groningen 
22 Clubavond 
24 Huttontoernooi 
29 Clubavond 
31 Grand-Prix Veendam 
 

November 
5 Clubavond 
7 KNSB-jeugdcompetitie 
12 Clubavond 
14 NK-rapid jeugd, Eindhoven 
19 Clubavond 
26 Clubavond 
28 Grand-Prix Haren 
 

December 
3 Clubavond 
6 KNSB-jeugdcompetitie 
10 Clubavond: kuikenfuif 
12 FGH-teamwedstrijden 
17 Clubavond 
19 Landelijke jeugdcompetitie 
 

Agenda senioren 

September 
21 Roden-G4 
22 G6-Haren 3 
26 Eerste KNSB ronde 
 G1/Hotels.nl–Bracelnd.ESGOO
 G2-Amersfoort 
 G3-Philidor 1847 2 
29 Interne 
 G5-Haren 4 
 
 
 
  

Oktober 
1 HSP 2-G7 
6 Interne 
13 Interne 
20 Interne 
26 Roden 2-G6 
27 Interne 
 G4-HSP 
31 Tweede ronde KNSB 
 Schrijvers Rdam-G1/Hotels.nl 
 EN PASSANT-G2 
 Zeist-G3 
 

November 
2 ESG 2-G5 
3 Interne (?) 
 G7-Middelstum 2 
10 Interne (?) 
17 Interne (?) 
 G6-Staunton 2 
19 Unitas 4-G4 
21 Derde ronde KNSB 
 SMB-G1/Hotels.nl 
 Dr. Max Euwe-G2 
 Almere-G3 
24 Interne (?) 
 G5-Lewenborg 
 G7- Oostermoer 2 
 
 (?) Voor eventuele 
 bijzonderheden zie website 

   

EP 47.2 verschijnt 10 november 2009 

Inleveren kopij uiterlijk 4 november 2009 
durkelzinga@home.nl 
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