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INTERNE COMPETITIE
2009 – 2010 Periode 2
Stand na 8e ronde 09-02-2010

GROEP A Rating Score Pnt
1. Edwin Zuiderweg 2032 5.0 – 6 24
2. Roel Donker 2133 4.5 - 6 23
3. Nico Karsdorp 1777 3.0 - 5 21
4. Wim van Beersum 1983 2.5 - 4 21
5. Peter Bodewes 1787 1.5 - 2 21
6. Klaas Abma 1819 1.0 – 2 20
7. Casper Rupert 1937 1.0 - 2 20
8. Reno Emerencia 1850 1.0 - 2 20
9. Aldert Grashuis 1900 1.0 - 2 20

10. Henk van Putten 2118 1.0 - 2 20
11. Daan Binnewijzend 1871 0.5 - 1 20
12. Gert Jan Tjoelker 1700 0.5 - 1 20
13. David Knight 1750 1.5 - 4 19
14. Marcel Pouw 1796 0.5 - 2 19
15. Maurice van Mourik 1780 0.5 - 2 19
16. Arjan Dijkstra 1850 0.0 – 1 19
17. Henk Pompstra 1819 1.0 – 5 17

GROEP B Rating Score Pnt
1. Huub Roeterink 1812 2.0 - 2 22
2. Johan Zwanepol 1857 3.5 - 6 21
3. Hiddo Zuiderweg 1906 1.0 - 1 21
4. Henk Clermonts 1633 1.0 - 1 21
5. Tsjisse Tilma 1730 1.0 - 2 20
6. Andreas Tasma 1788 1.0 - 2 20
7. Tim Loos 1644 1.0 - 4 18
8. Eise Bakker 1691 0.5 - 3 18
9. Mehrat Parouty 1500 0.0 - 2 18

10. Paul Zilverberg 1502 1.0 - 5 17

GROEP C Rating Score Pnt
1. Oswaldo Sield 1591 4.0 - 5 23
2. Tony Westermann 1494 5.0 - 8 22
3. Melchior Hillenkamp 1400 3.5 - 5 22
4. Henk Haisma 1639 3.0 - 4 22
5. Jan-W Tamminga 1561 2.0 - 2 22
6. Wim Krijnen 1586 2.5 - 4 21
7. Ton Bontsema 1625 3.0 - 6 20
8. Writser Cleveringa 1450 0.5 - 1 20

Rating Score Pnt
9. Erwin Kok 1400 0.5 - 2 19

10. Jaap Euwema 1600 0.5 - 2 19
11. Uuldrik Groeneveld 1391 0.5 - 2 19
12. Lucas Kosse 1400 0.0 - 1 19
13. Joop Kremer 1654 1.5 - 5 18
14. Joris Weijnen 1300 0.0 - 2 18
15. Michiel Meeuwsen 1298 1.5 - 6 17

Uitslagen per ronde
Ronde 8 09/02/10
Wim van Beersum - Edwin Zuiderweg rem
Casper Rupert - Roel Donker 0-1
Nico Karsdorp - Reno Emerencia 1-0
Peter Bodewes - Henk Pompstra 1-0
Paul Zilverberg - Huub Roeterink 0-1
Johan Zwanepol - Eise Bakker 1-0
Mehrat Parouty - Tony Westermann 0-1
Wim Krijnen - Ton Bontsema 1-0
Joris Weijnen - Joop Kremer 0-1

Ronde 7 02/02/109
Roel Donker - David Knight 1-0
Henk Pompstra - Nico Karsdorp 0-1
Henk van Putten - Johan Zwanepol 1-0
Tim Loos - Tsjisse Tilma 0-1
Oswaldo Sield - Paul Zilverberg rem
Henk Haisma - Wim Krijnen 1-0
Tony Westermann - Joris Weijnen 1-0
Ton Bontsema - Michiel Meeuwsen 1-0

Ronde 6 26/01/10
Edwin Zuiderweg - Roel Donker rem
David Knight - Wim van Beersum rem
Maurice v Mourik - Gert Jan Tjoelker rem
Johan Zwanepol - Melchior Hillenkamp rem
Joop Kremer - Oswaldo Sield 0-1
Michiel Meeuwsen - Tony Westermann 0-1
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Ronde 5 19/01/10
Edwin Zuiderweg - David Knight 1-0
Wim van Beersum - Henk Pompstra 1-0
Roel Donker - Henk van Putten 1-0
Nico Karsdorp - Marcel Pouw rem
Hiddo Zuiderweg - Mehrat Parouty 1-0
Johan Zwanepol - Tim Loos 1-0
Paul Zilverberg - Andreas Tasma 0-1
Oswaldo Sield - Henk Haisma 1-0
Ton Bontsema - Jan-W Tamminga 0-1
Melchior Hillenkamp- Michiel Meeuwsen 1-0
Tony Westermann - Jaap Euwema rem

Ronde 4 12/01/10
Klaas Abma - Edwin Zuiderweg 0-1
Aldert Grashuis - Peter Bodewes rem

Daan Binnewijzend - Wim van Beesum rem
David Knight - Tony Westermann 1-0
Henk Haisma - Ton Bontsema 1-0
Jan-W Tamminga - Erwin Kok 1-0
Jaap Euwema - Melchior Hillenkamp 0-1
Michiel Meeuwsen - Joop Kremer 1-0

Ronde 3 08/12/09
Henk Pompstra - Andreas Tasma         1-0
Tim Loos - Roel Donker           1-0
Eise Bakker - Paul Zilverberg       rem
Wim Krijnen - Oswaldo Sield         rem
Melchior Hillenkamp - Henk Haisma 0-1
Tony Westermann - Joop Kremer rem
Uuldrik Groeneveld- Michiel Meeuwsen rem

Ledenadministratie
Aanvulling op de ledenlijst EP 47.1

Akotchik, Victor
Euwema, Jaap
Grashuis, Aldert
Tilma, Tsjisse
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EXTERNE COMPETITIE

RONINGEN 1 / HOTELS.NL

KNSB Teamleider
Meesterklasse Bart Beijer

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Groningen 1/Hotels.nl 12 38½ 6 LSG 5 28½
2 Utrecht 9 34½ 7 Braceland ESGOO 2 21½
3 HSG 8 37 8 HMC Calder 2 21
4 Schrijvers Rotterdam 8 31½ 9 HWP Sas van Gent 2 20½
5 Homburg Apeldoorn 6 30 10 SMB 2 17

Ronde 4 – 12 december
Groningen 1/Hotels.nl 2403 - HMC Calder 2335 6 - 4
Jan Werle 2565 1 Twan Burg 2460 ½ - ½
Ivan Sokolov 2652 2 Michiel Abeln 2322 1 - 0
Daan Brandenburg 2481 3 Erik van den Doel 2589 ½ - ½
Elina Danielian 2499 4 Geert van der Stricht 2389 ½ - ½
Erik Hoeksema 2331 5 Jasper Broekmeulen 2342 0 - 1
Robert Ris 2419 6 Remco Sprangers 2240 ½ - ½
Iozefina Paulet 2312 7 Geraard Welling 2359 1 . 0
Tea Lancheva 2350 8 Theo van de Berkmortel 2251 1 - 0
Frits Rietman 2250 9 Paul Span 2317 0 - 1
Milan Mostertman 2169 10 Loek Mostertman 2081 1 - 0

Ronde 5 – 9 januari
Homburg Apeldoorn 2409 - Groningen 1/Hotels.nl 2449 2½ - 7½
Roeland Pruijssers 2428 1 Ivan Sokolov 2649 0 - 1
Merijn van Delft 2391 2 Sipke Ernst 2584 0 – 1
Stefan Kuipers 2340 3 Jan Werle 2561 ½ - ½
Michael Hoffmann 2508 4 Arkadij Rotstein 2554 0 - 1
Sebastian Siebrecht 2468 5 Daan Brandenburg 2485 0 - 1
Alexandr Kabatianski 2432 6 Erik Hoeksema 2331 ½ - ½
Ilja Zaragatski 2469 7 Robert Ris 2416 0 - 1
Sjef Rijnaarts 2310 8 Tea Lanchava 2349 0 - 1
Ali Bitalzadeh 2422 9 Iozefina Paulet 2314 1 - 0
Arthur van de Oudeweetering 2321 10 Frits Rietman 2250 ½ - ½

G
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Ronde 6 – 6 februari
Groningen 1/Hotels.nl 2368 - LSG 2370 6½ -3½
Ivan Sokolov 2649 1 Rudy van Wessel 2358 1 - 0
Arkadij Rotstein 2554 2 Mark van der Werf 2421 0 - 1
Erik Hoeksema 2331 3 Chiel van Oosterom 2396 0 - 1
Davit Lobzhanidze 2502 4 Martin Roobol 2333 1 - 0
Frits Rietman 2250 5 Raoul van Ketel 2242 1 - 0
IM Daan Brandenburg 2485 6 Jan-Willem de Jong 2461 1 - 0
Michael Riemens 2252 7 Edwin van Haastert 2407 0 - 1
Tea Lanchava 2349 8 Eelke Wiersma 2410 1 - 0
Ruben Slagter 2033 9 FM Michiel Bosman 2348 ½ - ½
Joost Wempe 2273 10 FM Ivo Wantola 2325 1 - 0

RONINGEN 2
KNSB Teamleider
Klasse 2A Henk Haisma

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Homburg Apeldoorn 2 10 28½ 6 HSG 2 5 18½
2 En Passant 8 30½ 7 Amersfoort 4 20
3 Fischer Z 7 25 8 Groningen 2 3 19½
4 Dr. Max Euwe 7 21½ 9 Xidata Hardenberg 2 17
5 Unitas 2 6 21 10 Haren 1/SISSA 2 14½

Ronde 4 – 12december
Groningen 2 2090 - Haren 1/SISSA 1986 3½ - 4½
Joost Wempe 2264 1 Bert van der Leest 2052 1 - 0
Joop Houtman 2201 2 Paul van Linde 2168 ½ - ½
Michael Riemens 2199 3 Jeroen Weggen 2056 1 - 0
Christofoor Baljon 2112 4 Wiebe Wielenga 2030 0 - 1
Ruben Slagter 2045 5 Ico van den Born 1921 ½ - ½
Uwe Rau 2079 6 Conrad Mostertman 1920 0 - 1
Jan Hiemstra 1986 7 Jan Lulof 1982 0 - 1
Wim van Beersum 1837 8 Johan Mostertman 1763 ½ - ½

G



En Passant 47.3 februari 2010

7

Ronde 5 – 9 januari
Homburg Apeldoorn 2 2150 - Groningen 2 2100 4½ - 3½
Armen Hachijan 2064 1 Joost Wempe 2264 ½ - ½
Marcel Boel 2185 2 Joop Houtman 2201 1 - 0
Erik Smit 2214 3 Milan Mostertman 2174 ½ - ½
Holger Lehman 2192 4 Christofor Baljon 2112 1 - 0
Tom Meurs 2223 5 Rudolf Potze 2087 0 - 1
Freddie van der Elburg 2138 6 Uwe Rau 2079 ½ - ½
Maarten Beekhuis 2103 7 Ruben Slagter 2045 0 -1
Martin van Dommelen 2078 8 Win van Beersum 1837 1 – 0

Ronde 6 – 6 februari
Groningen 2 2096 - Fischer Z 2096 2½ - 5½
Milan Mostertman 2192 1 Peewee van Voorthuijsen 2257 0 - 1
Joop Houtman 2204 2 Casper Blaauw 2225 0 - 1
Christofoor Baljon 2115 3 Jos Teeuwen 2140 1 - 0
Rudolf Potze 2076 4 Rein Barendregt 1936 ½ - ½
Alexander van Pelt 2035 5 Robbert van 't Kaar 2078 0 - 1
Uwe Rau 2060 6 Bram van Dijk 2094 1 - 0
Edwin Zuiderweg 2069 7 Maarten Veldt 2099 0 - 1
Jan Hiemstra 2013 8 Niels Bouton 1939 0 - 1

RONINGEN 3
KNSB Teamleider
Klasse 3A Casper Rupert

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Sneek 9 29½ 6 Zeist 6 26½
2 Spassky’s 8 26½ 7 Philidor 1847 2 6 24½
3 Talentent. GrUNn/Unitas 3 7 24½ 8 Groningen 3 3 22
4 Emanuel Lasker 7 24 9 Schaakwoude 3 3 18
5 Almere 7 20½ 10 Haren 2 2 16

Ronde 4 – 12 december
Groningen 3 1973 - Haren2 1800 5 - 3
Koen Haveman 1987 1 Bart Romijn 1811 0 - 1
Peter Hendriks 2089 2 Ab Faber 1 - 0
Alexander van Pelt 2062 3 Gerard de Wit 1734 1 - 0
Edwin Zuiderweg 2085 4 Frans Vermeulen 1852 ½ - ½
Casper Rupert 1980 5 Peter Bodewes 1807 1 - 0
Arjan Dijkstra 1921 6 Paulo Valiente 1860 0 - 1
Klaas Abma 1796 7 Jan Posch 1772 ½ - ½
Mark Kruit 1863 8 Kees Romijn 1766 1 - 0

G
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Ronde 5 – 9 januari
Spassky’s 1949 - Groningen 3 1929 5 - 3
Jan Joris Groeneveld 2179 1 Casper Rupert 1980 1 - 0
Henk van Putten 2114 2 Peter Hendriks 2089 ½ - ½
Dries Koster 1960 3 Edwin Zuiderweg 2085 1 - 0
Harrie van der Laan 1863 4 Arjan Dijkstra 1921 ½ - ½
Maurits Logtmeijer 1921 5 Kiran Soerdjan 1909 ½   ½
Henk Jansen 1869 6 Mark Kruit 1863 0 - 1
Alidston Henries 1877 7 Gert-Jan Tjoelker 1787 1 - 0
Rolf Yska 1811 8 Klaas Abma 1796 ½ - ½

Spassky’s – Groningen 3: 5 – 3
Casper Rupert

Hier weer een helaasrelaas vanuit de onderste
regionen van de de KNSB-competitie. De vo-
rige wedstrijd tegen Haren 2 werd gewonnen
met 5–3, dat moest ik nog even vermelden.
Toen konden we door middel van hulptroepen
uit het tweede in de vorm van Alexander en
Peter vrij glad onze eerste twee matchpunten
binnenslepen. Ditmaal was Peter gelukkig
weer van de partij, maar daar Koen andermaal
niet beschikbaar was, was het team toch niet
op optimale sterkte.
Het zou een interessante strijd worden, dat
was al van te voren bekend. Uit strategische
overwegingen had ik mezelf maar eens op
bord één gezet tegen Jan Joris Groenewold.
Met JJ deel ik een (schaak)jeugd. Lang speel-
den wij op hetzelfde niveau, maar ergens op
de middelbare school is hij aan een spurt be-
gonnen die ik nooit heb kunnen bijbenen.
Mooie gelegenheid om mij weer eens met
hem te meten. Mijn openingskeuze verraste
hem, maar niet veel later was ik het die com-
pleet verrast werd door een stukoffer op g4.
Niet fataal, maar ik miste enkele malen de af-
slag naar een speelbare stelling. Kortom, ik
werd gebeukt: puntje voor de Spassky’s.
Peter speelde op bord twee tegen Henk
‘Putski’ van Putten, een spannende partij
waarin beiden waarschijnlijk wel ergens op
winst hebben gestaan. Maar de slotstelling
zag enkel een witte en een zwarte koning.
Edwin kwam slecht uit de opening tegen
Dries Koster, zo slecht dat het pijnlijk was om

aan te zien. De witte koningsstelling werd
compleet geïnfiltreerd, en een nul was onaf-
wendbaar.
Arjan speelde een taaie partij tegen Harrie
van der Laan, had een hele tijd een pion min-
der, maar in een eindspel met dubbele torens
maakte dat niet zoveel meer uit. Dat het remi-
se werd, was dus logisch.
Kiran knokte tegen Maurits Logtmeier op
bord vijf. Leuk Siciliaantje, zag er zeker re-
laxed voor wit uit. Na dameruil etc. kon Kiran
echter niet een winstplan ontplooien, dat was
dus alweer het zoveelste halfje.
Van Marks partij tegen Henk Jansen heb ik
niet veel gezien, ik zag alleen de analyse van
de laatste paar zetten. Daar stond wit op het
punt een kwaliteit te incasseren, koos echter
voor een ongelukkige torenzet die door Mark
op fijne wijze afgestraft kon worden. Heer-
lijk, een punt! Mark heeft vier uit vijf, daar
kunnen we allemaal een voorbeeld aan ne-
men.
Gert Jan op bord zeven werd al in een vroeg
stadium mat gezet door Alidston Henries, die
zijn Hollandse opening in een agressieve aan-
val kon laten uitmonden.
Klaas op bord acht speelde tegen een oud-
clubgenoot van hem, Rolf Yska. Na luttele
zetten werd hier besloten tot remise, ik geloof
omdat Yska met wit een opening speelde die
Klaas normaal met zwart speelt.
Wel wat veel remises dus, maar ook enkele
afstraffingen. We zullen dus nog moeten
knokken voor behoud in de klasse 3a, net als
Haren 2 en Schaakwoude.
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Ronde 6 – 6 februari
Groningen 3 1927 - Sneek 2037 4 - 4
Peter Hendriks 2116 1 Johnny Fluit 2126 0 - 1
Casper Rupert 1978 2 Tjitze Schram 2032 1 - 0
Koen Haveman 1974 3 Christian Kuitert 2008 ½ - ½
Arjan Dijkstra 1903 4 Han Holl 2059 1 - 0
Kiran Soerdjan 1932 5 Jan Lootsma 1937 1 - 0
Wim van Beersum 1842 6 Dick Stavast 2109 ½ - ½
Gert-Jan Tjoelker 1787 7 Tinus Fleur 2017 0 - 1
Mark Kruit 1883 8 Anne Kloosterman 2009 0 - 1

RONINGEN 4
NOSBO Teamleider
Promotieklasse Johan Zwanepol

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Unitas 4 12 32 6 Van de Linde 6 22½
2 Assen 11 31½ 7 HSP 4 23
3 Groningen 4 9 31 8 Oostermoer 2 17
4 SISSA 8 28½ 9 Leek 1 16½
5 Het Kasteel 6 22½ 10 Roden 1 15½

Ronde 4 – 8 december
Groningen 4 1872 - Oostermoer 1799 7 – 1
A. Tilstra 2056 1 C. Steevensz 1997 0 - 1
G. Rickers 1955 2 J. Snijders 1918 1 - 0
H.J. Zuiderweg 1906 3 J.E.De Graaf 1888 1 - 0
N.S. Westermann 1845 4 T. Hadderingh 1881 1 - 0
J. Zwanepol 1857 5 J. Meirink 1802 1 - 0
R.H. Emerencia 1841 6 H.Van Houten 1844 1 - 0
M.Van Mourik 1754 7 B. Droge 1466 1 - 0
J. Hupkes 1758 8 D.J. Vegter 1597 1 - 0

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven?
Johan Zwanepol

Aan deze eerste regel van een bekend kinder-
liedje moest ik denken nadat de uitslag SC

Groningen – Oostermoer was geëindigd in
een prestigieuze 7–1 overwinning. Slechts
aan bord één wist Carel Steevenz ons team
een punt af te snoepen, nadat Arjen in felle

G
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tijdnood een remise over het hoofd zag. Voor
de rest was het kersen eten.
Zo legde onze benjamin Jasper Hupkes het
eerste ei door opponent Vegter geen schijn
van kans te geven. Na stukverlies was er voor
Vegter geen eer meer te behalen en ik kon
met tevredenheid het eerste turfje op het wed-
strijdformulier melden. Over integratie ge-
sproken, ondanks het grote leeftijdsverschil
doet Jasper in ons team mee alsof hij er al ja-
ren deel van uitmaakt. Laat nog meer jonge
spelers meedraaien in een Nosbo-team; het is
mijn inziens een zuivere win-win-situatie.
Maar terug in de arena. Gerard Rickers die na
zijn remise in de vorige wedstrijd tegen Uni-
tas niet tevreden was, wou nu beslist even iets
rechts zetten en helaas waren voor Snijders de
druiven bijzonder zuur.
Aan het eerste bord hadden Carel Steevenz en
Arjen Tilstra een stevige pot op het vuur. Wel
of geen paardruil in het centrum, wel of geen
dameruil op de linker zo u wilt op de rechter-
flank en als tussendoortje lopers van gelijke
kleur die als waakhonden fungeerden over de
op het hele bord verspreide pionnen. Zoals
reeds boven beschreven, Arjen moest in de
laatste halve seconde toch de eer aan zijn te-
genstander laten.
Aan bord 3 had Hiddo het moeilijk met de
zwarte stukken. De harmonie was zoek en di-
verse dissonanten klonken over het bord. Jan
de Graaf wist echter niet op het juiste moment
de juiste toon te zetten en toen ging het voor
hem opeens van kwaad tot erger. Opnieuw
een turfje op het bord.
Maurice speelde gedegen met zijn dame, een
koppel raspaarden en een kasteel als rugdek-
king. Hoe Dröge ook zijn best deed, droog
hield hij het in elk geval niet, en na regen
kwam er voor hem helaas geen zonneschijn.
Maurice tekende voor het vierde turfje.
Heinze van Houten wilde graag Reno Eme-
rencia onder de voet lopen, maar door een
uitglijder boette zwart een tweetal lichte stuk-
ken tegen een kasteel in en toen was na afruil
van de rest van het materiaal ook de partij be-

keken. Aldus ons eerste turfblokje 4 verticaal
en een horizontaal.
Oud clubgenoot, later Spassky's en nu Oos-
termoer, Thale Hardering, trof een uitgelaten
Natalia achter het bord. Zij had mij zeer na-
drukkelijk om WIT gevraagd en dat had ik
haar dan ook toegezegd. We hebben er plezier
aan beleefd. Thale moest constant alle zeilen
bijzetten om de open c-lijn in feite toch geslo-
ten te houden, maar via een afleidingmanoeu-
vre op de a-lijn viel Natalia's dame pardoes
op e8 de vesting van haar opponent binnen.
Het moet gezegd Thale verdedigde zich
standvastig maar tijdens het einde van het
middenspel was toch een kwaliteitje de mist
ingegaan. Na eerst nog even een spierinkje te
hebben uitgegooid, werd de kabeljauw bin-
nenboord gehaald.
En tenslotte  ikzelf. Vorig jaar verrekende ik
mij tegen Johan Meirink in de uitwedstrijd te-
gen Oostermoer. In een gewonnen eindspel
liet ik toen pardoes mijn beide centrumpion-
nen aan hun lot over en het K.O. was het re-
sultaat. Mijnerzijds moest er dus wel iets
recht gezet worden. En laat ik nou precies met
dezelfde kleur dezelfde tegenstander krijgen.
Vanaf de aftrap – een Scandinaviër met 2. ...
Pf6, was ik in mijn element, hoewel Lg4 vol-
gens de theorie beter achterwege kan blijven
als de witte pion op c4 niet met Pc3 is ge-
blokkeerd. De witte dame-uitval naar b3 is
praktisch een obligate zet, en beter dan Le2.
Alles goed en wel, mijn partijopzet kende
geen kreukelzone en kwam goed door de
APK-keuring. Dat was wel even anders bij
Johan Meirink. Met een vorkje op f5 prikte ik
wat materiaal van het bord en daarmee was
voor wit de kous af. Aldus een gedegen re-
vanche en daarmee was de zevensprong vol-
tooid.
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Ronde 5 – 12 januari
Groningen 4 1857 - Leek 1695 5½ - 2½
G.N. Karsdorp 1777 1 P. Doller 1850 ½ - ½
A. Tilstra 2056 2 H.J.H. Roeterink 1812 0 - 1
H.J. Zuiderweg 1906 3 G.E. Willems 1627 1 - 0
N.S. Westermann 1845 4 J.A. Stokhorst 1 - 0
M.Van Mourik 1754 5 J.Ten Hoor 1772 0 - 1
J. Zwanepol 1857 6 S. Westerlaan 1600 1 - 0
R.H. Emerencia 1841 7 J. Sijsling 1 - 0
H. Pompstra 1819 8 F. Huisman 1511 1 - 0

SC Groningen 4 - SC Leek (1)
Johan Zwanepol

De eerste ronde van het nieuwe jaar is voor
ons goed verlopen met 5½-2½ tegen Leek.
Veel kan ik er niet over schrijven omdat ik
nauwelijks de gelegenheid had een blik op de
andere borden te werpen.
Mijn buurman Reno liet me wel in de keuken
kijken en zijn baksel stond er na een kwali-
teitswinst in het middenspel goed voor. Toen
Sijsling opnieuw een vogeltje zag vliegen gaf
hij de pijp aan Maarten.
Hiddo had niet zoveel moeite met Geert Wil-
lems. Na dame- en torenruil resteerde een lo-
pereindspel met een tweetal pluspionnen;
voor Hiddo dus ''eind goed, al goed''.
Aangezien onze eerste bordspeler Gerard
Rickers niet kwam – waarschijnlijk sneeuw-
verlet – had ik na overleg Nico Karsdorp als
pintch hitter ingezet. “Nico, we hebben ver-
trouwen in jou, dus hoe de uitslag ook
wordt, geen nood”. Met ruim 20 minuten tij-
dachterstand begon Nico met zwart aan zijn
partij tegen Pieter Doller. De strijd speelde
zich al gauw af langs een open g-lijn. Uitein-
delijk bleek dat er een eindspel met twee lich-
te stukken en enkele pionnen te ontstaan,
waarbij Nico een licht initiatief vertoonde.
Het werd uiteindelijk toch een puntendeling
en ons team was met deze prestatie van Nico
uiterst tevreden.
Henk Pompstra wist met wit tegen Frans
Huisman in het middenspel een stuk te ver-
schalken en daarmee was in hogere sferen het
pleit al beslist.

Natalia had wederom de teugels van de witte
strijdmacht in handen en opnieuw voegde zij
geruisloos een punt aan haar palmares toe.
Hoe Maurice het hoofd moest buigen tegen
Johan ten Hoor is me volledig ontgaan, van-
daar "geen commentaar".
Arjen moest aantreden tegen gastlid en club-
genoot Huub Roeterink. Hij heeft steeds
overwegend gestaan, maar toen hij in het
eindspel ging forceren, onderschatte Arjen de
tegenkansen van zijn opponent en dat deed
hem de das om.
Zelf ben ik door het oog van de naald gekro-
pen. Ik kreeg een Aljechin voorgeschoteld,
die ik door een openingsfout niet goed behan-
delde. En dit foutje heeft me praktisch de ge-
hele partij parten gespeeld. Na afruil van de
dames en een aantal lichte stukken verloor ik
een setje pionnen. Slechts een vingerfout van
mijn opponent zou nog enige soulaas kunnen
bieden. En het dient gezegd, het engeltje zat
toevallig wel op mijn schouder. Volledig ge-
focust op een matcombinatie gaf mijn oppo-
nent schaak met een ongedekte viervoeter;
voor hem derhalve geen nachwuchs en voor
mij weer volop tegenspel. In de eindstrijd
met weinig minuten op de klok wist ik na een
'dolle torenzet' op c6 alsnog met dit kasteel
de tweede rij te bereiken en daardoor zijn
viertal verbonden vrijpionnen onschadelijk te
maken. Mijn eigen vrijpion deed wat ik van
hem verwachtte, promotie en vervolgens het
volle pond laten aantekenen.
Met de 5½- 2½ toch een goed resultaat.
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SC Groningen 4 - SC Leek (2)
Groningen 4 kijkt gegeven paarden niet in
de bek

Reno Emerancia
Dinsdag 12 januari 2010 heeft Groningen 4 in
de promotieklasse van de Nosbo-competitie
de thuiswedstrijd tegen Leek met 5½-2½ ge-
wonnen. De wedstrijd werd beslist op de
laagste drie borden. Op alle drie deze borden
deed de Lekenaar zijn tegenstander een paard
cadeau.
Ikzelf was na achttien zetten als eerste klaar.
Ik speelde met zwart op bord 7, kwam goed
uit de opening en won al snel een pion.
Doordat wit zijn damevleugel onnodig ver-
zwakte, kon ik die even later weer teruggeven
in ruil voor kwaliteitwinst. Hierna deed ik
zelf een minder nauwkeurige zet, met als ge-
volg dat ik op de korte rokade een aanval zou
moeten verduren. In plaats daarvan besloot ik
een paardschaakje op d6 toe te staan, waarna
mijn koning naar e7 moest.  Of wit hierop
een initiatief had kunnen ontwikkelen dat
voldoende compensatie zou hebben opgele-
verd voor de kwaliteit, bleef onopgehelderd,
want op de volgende zet vergat de witspeler
pardoes dat het paard op d6 in stond. Ik sloeg
het paard eraf, waarna de overige stukken ook
weer in de doos konden.
Inmiddels had Hiddo met zwart op bord 3 af-
gewikkeld naar een voor hem gewonnen
eindspel met pionnen en lopers van gelijke
kleur, waarbij Hiddo twee verbonden vrijpi-
onnen meer had. Zijn tegenstander zag al snel
het hopeloze van de zaak in.

Natalia speelde met wit op bord 4, stond een
pion voor en leek ook positioneel goed te
staan. Toen ik even later weer keek, had ze de
partij inmiddels gewonnen.
Henk Pompstra speelde met wit op bord acht
en stond slechter, toen zijn tegenstander op-
eens een paard cadeau deed. Henk was zo
verbaasd dat hij bijna twintig minuten over
zijn volgende zet nadacht. Gelukkig sloeg hij
het paard er wel af, waarna het eindspel  geen
verrassingen meer opleverde.
Arjen speelde met wit op bord twee en stond
prachtig, met een goed paard tegen een zwak-
ke loper en twee torens op de enige open lijn.
Toch zou zijn tegenstander Huub “Houdini”
Roeterink uiteindelijk de partij gaan winnen.
Arjen zette zijn positionele overwicht om in
pionwinst, maar stond daarbij toe dat zijn
sterke paard tegen de loper werd geruild. De
extra pion bleek kwetsbaar en werd al snel
weer van het bord geslagen. Toen er vervol-
gens één paar torens werd geruild, was de
partij volledig gekanteld. In het eindspel met
pionnen en één toren stond Arjen opeens
slecht, met een passieve toren en drie zwakke
pionnen. Dit bleek verdedigend niet meer te
bolwerken.
Maurice speelde op bord vijf met zwart en
stond een pion voor. Hij stond echter wat ge-
drongen en passief. Zijn tegenstander had een
ruimtevoordeel, wist een aanval op te zetten
en won de partij.

Ronde 6 – 5 februari
Het Kasteel 1763 - Groningen 4 1831 4 - 4
Maarten Vinke 1950 1 Hiddo Zuiderweg 1906 ½ - ½
Paul Assen 1909 2 Johan Zwanepol 1857 1 - 0
Stephan Broertjes 1791 3 Natalia Westermann 1845 0 - 1
Gerjan Ter Wal 1689 4 Henk Pompstra 1819 1 - 0
I. Breimer 1668 5 Reno Emerencia 1841 ½ - ½
Frank Halfwerk 1704 6 Peter Weide 1870 ½ - ½
K.A. Hoogeveen 1683 7 Maurice Van Mourik 1754 ½ - ½
Frans Lagerwaard 1711 8 Jasper Hupkes 1758 0 - 1



En Passant 47.3 februari 2010

13

Reno Emerencia (Archibald Strohalm)??
Johan Zwanepol

Met aan beide zijden nog een minuutje op de
klok werd Reno Emerencia in een gladverlo-
ren stelling door zijn sympatieke opponent I.
Breimer een strohalm toegeworpen waardoor
Reno met een schaakje op f7 uitstel van exe-
cutie kreeg. Met op dat moment een stand van
3½-3½ op het scorebord adviseerde ik Reno
direct remise aan te bieden aangezien slechts
zijn tegenstander winstkansen had. Die stond
voor het dilemma: het accepteren van eeuwig
schaak door Reno’s dame + paard of het inle-
veren van een kwal op f8 met nog kleine
winstkansen. Om toch maar niet in de verlen-
ging nogmaals in tijdnood te komen werd de
vrede gesloten en de eindstand 4–4 bereikt.
Hoewel ons team door het niet meespelen van
Arjen Tilstra en Gerard Rickers uiteraard ver-
zwakt was, gelet op het gemiddelde ratingver-
schil (1754 versus 1852 gebaseerd op de
KNSB ratinglijst per 1 februari 2010) , mogen
we wel concluderen dat we niet aan de ver-
wachtingen hebben voldaan.
Laat ik bij wijze van uitzondering maar even
bij mezelf beginnen. Na een gelijkmatig op-
gaande partij misrekende ik me in tijdnood in
een kleine afruil. Eerst dameruil op d3 en
vervolgens een boertje inwisselen met gxf4 of

andersom. Ik koos voor het laatste en dat was
in elk geval niet goed. Met aan weerszijden
nog twee lichte stukken en een zestal pionnen
werd ik na die afruil spoedig op pionverlies
getrakteerd en daarna ging het bergafwaarts.
Hiddo op bord één bood wegens een intensie-
ve verkoudheid in een iets betere stelling
vroegtijdig remise aan, hetgeen dankbaar
werd geaccepteerd.
Peter Weide, die op het allerlaatste moment
bereid was de reis naar Coevorden mee te
maken, wist op bord 6 een verdienstelijke re-
mise aan te tekenen.
Maurice die aanvankelijk ook op de reserve-
lijst stond liet helaas zijn voordeel verzanden
en kwam daardoor niet verder dan een gelijk-
spel.
Henk Pompstra had zijn dag niet. Zag een
penning over het hoofd en barbertje moest
hangen.
De winst kwam weer van de jeugd. In Jasper
Hupkes en Natalia Westerman krijg ik steeds
meer plezier. Geen wilde uitspattingen, gede-
gen opbouw, defensief betrouwbaar en ter-
reinwinst verkrijgen door gelijkmatig de ”
boertjes” in de frontlijn te plaatsen.
Tezamen met Hiddo zijn ze nu topscoorders
van ons team en dat verdiend een geweldige
compliment.
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RONINGEN 5
NOSBO Teamleider
Klasse 1B Ferry Ruigendijk

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Hoogeveen 12 34 6 Unitas 5 5 24
2 Dwingeloo 9 26 7 Het Kasteel 2 5 20½
3 ESG 2 8 28½ 8 Veendam 4 20½
4 Haren 4 8 27 9 Lewenborg 4 19½
5 Groningen 5 5 26½ 10 JH Kruit 0 13½

Ronde 4 – 10 december
Unitas 5 1637 - Groningen 5 1700 4½ -3½
G. Pellikaan 1802 1 A. Van den Heuvel 1682 1 - 0
J.M.L. Koops 1774 2 K.F. Ruigendijk 1739 0 - 1
M.G.G. Straatman 1712 3 G.J. Tjoelker 1824 1 - 0
J.Van Foreest 1435 4 R.G. Holtz 1680 1 - 0
R. Loos 1673 5 H.J. Haisma 1639 0 - 1
Y.H. Tang 1614 6 G.P. Visser 1783 ½ - ½
R. Broekman 1677 7 J. Koekoek 1625 1 - 0
R. Brouwers 1411 8 H. Clermonts 1631 0 - 1

Ronde 5 – 22 januari
Het Kasteel 2 1587 - Groningen 5 1697 1 - 7
Jeffrey Ten Velde 1662 1 Annelies Van den Heuvel 1682 0 - 1
K.A. Hoogeveen 1683 2 NO 1 - 0
H. Arends 1639 3 Ferry Ruigendijk 1739 0 - 1
Jan Van Wieren 1664 4 Guido Visser 1783 0 - 1
Jonny Kamerling 1613 5 Andreas Tasma 1788 0 - 1
Arend Arjen Wemmenhove 1476 6 Jaap Koekoek 1625 0 - 1
Roelof Top 1504 7 R.G. Holtz 1680 0 - 1
Willem Schepers 1453 8 Bert Ter Bogt 1584 0 - 1

Ronde 6 – 9 februari
Groningen 5 1709 - Dwingeloo 1683 3 - 5
Ferry Ruigendijk 1739 1 Henk Langbroek 1808 0 - 1
Annelies van den Heuvel 1682 2 Berto Homan 1773 ½ - ½
Guido Visser 1783 3 Eric Moerland 1535 1 - 0
Tisse Tilma 1734 4 Peter Klapwijk 1687 0 - 1
Andreas Tasma 1788 5 Jetze Van der Veen 1683 ½ - ½
Henk Haisma 1639 6 Albert Koops 1654 0 - 1
R.G. Holtz 1680 7 Piet Tijssen 1657 ½ - ½
Jaap Koekoek 1625 8 Jean Pauptit 1664 ½ - ½

G
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RONINGEN 6
NOSBO Teamleider
Klasse 1A Jan Willem Tamminga

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 Haren 3 11 34 6 DAC 6 22½
2 Staunton 2 9 33 7 Groningen 6 4 19½
3 SISSA 2 9 27½ 8 Middelstum 1) 3 18½
4 Ten Boer 7 25 9 Roden 2 6 17
5 Assen 2 1) 5 18½ 10 Bedum 1 16½

1) Assen 2 en Middelstum hebben 6e ronde nog niet gespeeld

Ronde 5 – 12 januari
Groningen 6 1630 - Bedum 1649 5 – 3
A.W. Tasma 1788 1 L.T. Hofstra 1837 0 - 1
E.J.T. Loos 1644 2 G.P. Bakker 1649 ½ - ½
B.Ter Bogt 1584 3 T. Smit 1646 0 - 1
J. Serier 1673 4 J.N.T. Schuit 1643 1 - 0
O.L. Sield 1591 5 L.A. Valkema 1624 1 - 0
M. Vos 1662 6 A.M.Van Leusen 1637 ½ - ½
R.C.C. Swarts 1513 7 A. Wever 1652 1 - 0
W. Krijnen 1586 8 H. Barkema 1505 1 - 0

Ronde 6 – 5 februari
SISSA 2 1657 - Groningen 6 1596 5½ - 2½
E.J. Pastoor 1792 1 A.W. Tasma 1788 1 - 0
E.J. Kleter 1629 2 E.J.T. Loos 1644 ½ - ½
M. Roorda 1682 3 O.L. Sield 1591 1 - 0
E. Oude Brunink 1710 4 W. Krijnen 1586 ½ - ½
A.Van der Veen 1725 5 B.Ter Bogt 1584 1 - 0
S. Visser 1534 6 R.C.C. Swarts 1513 ½ - ½
J. Visser 1494 7 J.W. Tamminga 1561 ½ - ½
S.C. Welling 1693 8 P.C. Zilverberg 1502 ½ - ½

G
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RONINGEN 7
NOSBO Teamleider
Klasse 2B Michiel Meeuwsen

Stand na ronde 5 mp bp mp bp
1 Middelstum 2 10 18½ 5 Staunton 3 4 13
2 HSP 2 9 23½ 6 DAC 2 3 13½
3 Unitas 6 5 16 7 SISSA 3 3 10½
4 Oostermoer 2 4 13½ 8 Groningen 7 2 11½

Ronde 4 – 22 januari
SISSA 3 1565 - Groningen 7 1330 3 - 3
Hans Peter Van der Werf 1731 1 Robert Van Ark 1050 1 - 0
Jos Noteboom 1659 2 Melchior Hillenkamp 1253 0 - 1
Annemarie Avezaat 1460 3 J.B. Kremer 1654 0 - 1
Paul Van Velthoven 1378 4 Kees Visser 1 - 0
Giliam Spliethoff 5 Michiel Meeuwsen 1298 0 - 1
Roland Kroezen 1599 6 Durk Elzinga 1397 1 - 0

Ronde 5 – 9 februari
Groningen 7 1325 - Staunton 3 1627 2½ - 3½
Melchior Hillenkamp 1253 1 Poppe Dijkhuis 1837 ½ - ½
J.B. Kremer 1654 2 Hans Van Steenis 1681 0 - 1
Robert Van Ark 1050 3 J. Hettinga 1585 ½ - ½
Gerda Schreuder 1299 4 Jeljer Dijkstra 1641 0 - 1
Durk Elzinga 1397 5 Uuldrik Groeneveld 1391 1 - 0
Michiel Meeuwsen 1298 6 T.W. Biewenga ½ - ½

G
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BLUNDERRUBRIEK

Durk Elzinga
In de vorige En Passant moest de Blunderru-
briek het afleggen tegen omstandigheden die
de eindredacteur verhinderden het nogal om-
vangrijke materiaal te bewerken dat hem door
de blunderrubriek-redacteur was aangeleverd.
Een stevig aangezette e-mail van Michiel aan
onze voorzitter was het gevolg. Michiel ver-
moedde dat met de door de ALV gevraagde
bezuiniging om de begroting voor dit jaar in
evenwicht te brengen, de Blunderrubriek het
slachtoffer was geworden. In zijn antwoord
wist Henk op de bekende kordate en bondige
wijze verdere escalatie te voorkomen door
simpelweg te verwijzen naar de betreffende
EP waarin de eindredacteur meldde dat de
Blunderrubriek niet kon worden opgenomen
vanwege tijdgebrek.
Het vervolg van de correspondentie ging tus-
sen beide redacteuren. Michiel opperde dat de
eindredacteur hem zou inwijden in het maken
van de diagrammen en de opmaakkenmerken
waarmee hij in het vervolg de Blunderrubriek
pasklaar zou kunnen aanleveren. Daarnaast
werd het idee geboren om op de website een
uitgebreide Blunderrubriek bij te houden – up
to date, niet gebonden aan de verschijningsda-
ta van de EP – en in het clubblad een selectie
op te nemen.
Hierna werd het stil…..De computer van Mi-
chiel begaf het, hij had geen toegang meer tot
zijn materiaal, kon ook niet de laatst inge-
stuurde blunders doorsturen. Tot overmaat
van ramp kwamen de laatste weken op de
vervangende computer nauwelijks blunders
binnen. Als gevolg van dit alles zal deze
Blunderrubriek het toegezegde oude materiaal
bevatten, met een enkele meer recente blun-
der.

Michiel Meeuwsen

Imme vd Berg – Edwin Zuiderweg
Interne, 1e periode ronde 2
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d4 cxd4 5.Pxd4
Pc6 6.Lg2 d5 7.cxd5 exd5 8.O-O Le7 9.Pc3
O-O 10.Pb3 Le6 11.Lg5 h6 12.Lxf6 Lxf6
13.Pc5 Lxc3 14.bxc3 Db6 15.Pxe6 fxe6
16.Tb1 Dc7 17.e4 dxe4 18.Lxe4 Pa5 19.Dg4
Tf6 20.Tfd1 Taf8 21.Td3 Dc5 22.Td7
Dxf2+ 23.Kh1 g5 24.h4 Dreigt materiaal te
winnen. 24….Dxa2 (diagram)

IJzersterke tegenaanval met matdreiging,
maar wit onderkent het gevaar niet. 25.Ld3?
Dit verramponeert een stelling die tot dusver
comfortabel genoemd mocht worden voor
wit. 25….Dxb1+! Nu slaat de tegenaanval
door. Een fraaie combinatie van de zwartspe-
ler. Aangewezen was 25.Tg1 om de witte po-
sitie te consolideren. 0-1

Imme: 5 blunderpunten voor het vereneweren
van een gezonde stelling.
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Durk Elzinga – David Knight
Interne, 1e periode ronde 7

Commentaar: Durk Elzinga
Deze partij was de klapper van de avond. Ik
win van David! En niet alleen dat: beide spe-
len we op het scherpst van de snede.
In het scherpe Traxlergambiet offert David de
toren op h8 ten gunste van aanval op de witte
koning, maar ergens gaat het mis voor zwart.

David is met 11….De7xa3(?) ingegaan op het
aanbod om op a3 de dames te ruilen. Hiermee
levert hij wel veel aanvalskracht in, en dat
met een toren achter! Aan de andere kant kost
het mij een van mijn weinige actieve stukken.
Wanneer zwart kans ziet om zijn toren in het
spel te brengen, dan kan dat voor mij nog wel
problemen geven. 12.Pxa3 0-0-0 13.cxd4
Hiermee gaat ook een actief stuk van zwart in
de doos. 13….Lxd4 De bedoeling is duide-
lijk, redt tegelijkertijd de loper,behoudt daar-
mee het loperpaar, en opent de f-lijn voor de
toren. 14.Pf7 Tf8 15.Pxe5 Lxe5 16.Pc2 Het
paard gaat ook weer meedoen. 16….Pxd5+
Met 4 stukken die de witte koning gaan bela-
gen is het de vraag wie nu aan het langste
eind zal trekken. 17.Ke1 Pf4 18.Tg1 b5? Is
dit een cruciale fout? Lokt d4 uit waarmee
zwart alleen nog de keuze heeft welk stuk hij
wil verliezen. 19.d4 (zie diagram hiernaast)

19….bxc4 Ontneemt de witte koning veld d3,
maar zwart levert hiermee weer aanvalskracht
in, en verliest het loperpaar.
Of de resterende drie stukken (die dan welis-
waar alle ruimte hebben) genoeg zijn om de
witte koning naar het mat te drijven voordat
de 2e toren ook mee zal doen? Eén ding is wel
duidelijk: de zettenreeks die tot nu op het
bord verscheen, was het logische gevolg van
de in het begin van de partij gekozen scherpe
opzet. 20.dxe5 Pd3+ 21.Kd2 Tf2 22.Kc3
Pxe5 23.Pe3 Pg4 24.Kxc4 Le6+ 25.Kd3 Ph6
26.b3 c5 (zie diagram)
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spel te brengen, dan kan dat voor mij nog wel
problemen geven. 12.Pxa3 0-0-0 13.cxd4
Hiermee gaat ook een actief stuk van zwart in
de doos. 13….Lxd4 De bedoeling is duide-
lijk, redt tegelijkertijd de loper,behoudt daar-
mee het loperpaar, en opent de f-lijn voor de
toren. 14.Pf7 Tf8 15.Pxe5 Lxe5 16.Pc2 Het
paard gaat ook weer meedoen. 16….Pxd5+
Met 4 stukken die de witte koning gaan bela-
gen is het de vraag wie nu aan het langste
eind zal trekken. 17.Ke1 Pf4 18.Tg1 b5? Is
dit een cruciale fout? Lokt d4 uit waarmee
zwart alleen nog de keuze heeft welk stuk hij
wil verliezen. 19.d4 (zie diagram hiernaast)

19….bxc4 Ontneemt de witte koning veld d3,
maar zwart levert hiermee weer aanvalskracht
in, en verliest het loperpaar.
Of de resterende drie stukken (die dan welis-
waar alle ruimte hebben) genoeg zijn om de
witte koning naar het mat te drijven voordat
de 2e toren ook mee zal doen? Eén ding is wel
duidelijk: de zettenreeks die tot nu op het
bord verscheen, was het logische gevolg van
de in het begin van de partij gekozen scherpe
opzet. 20.dxe5 Pd3+ 21.Kd2 Tf2 22.Kc3
Pxe5 23.Pe3 Pg4 24.Kxc4 Le6+ 25.Kd3 Ph6
26.b3 c5 (zie diagram)
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Ontzegt de witte koning, naast c4 ook het
veld d4. Wit hoeft zich echter nergens meer
druk om te maken, de pion sneuvelt over twee
zetten, en eindelijk kan ook de toren mee-
doen. 27.La3 Pf7 28.Lxc5 Pe5+ 29.Ke4 Pd7
en geeft op 1-0.

In deze partij zijn geen blunders begaan, er is
gewoon heel scherp gespeeld.

----------

Wim Krijnen- Uuldrik Groeneveld
Interne, 1e periode ronde 8

Commentaar Wim Krijnen

De bovenstaande stelling is natuurlijk vol-
strekt gewonnen voor zwart. Bovendien is
zwart aan zet. We zijn beiden net gepromo-
veerd en Uuldrik heeft niet al te veel tijd
meer, terwijl ik er nog in zwem. Maar hoe
lang ik nog zal denken, de voortzetting die
remise als resultaat op zal leveren, zal ik niet
kunnen vinden, laat staan dat ik een winst kan
vinden. Maar Uuldrik vindt in de korte tijd
die hem nog rest de voortzetting wel. Hij doet
Db6. Ik gebruik mijn tijd goed. Zit na te den-
ken over de beste plaats voor mijn koning.
Dat geeft Uuldrik ook de tijd om te bedenken
dat het niet de sterkste zet is die hij heeft ge-
daan en hij laat dat ook in woord en gebaar

merken. Oei, er is dus iets mis met die zet.
Dan gaat bij mij het licht pas branden: ik kan
de dame gewoon slaan. Dan is het nog niet
uit, want Uuldrik houdt nog 2 pionnen over
en daar zal er op den duur toch wel een van
promoveren, zeker als de koning zo dicht in
de buurt staat. Uuldrik is geschokt van zijn
blunder en geeft onmiddellijk op. Waarschijn-
lijk had hij het binnen de hem nog resterende
tijd niet kunnen houden. Het is echter alle-
maal nog erger. De zet Dh1 wint de witte
Dame en dan moet matvoering binnen de mi-
nuut toch een koud kunstje zijn en had ik on-
middellijk op kunnen geven. 2 dames in een
zet weggeven. Dat verdient geen 10 blunder-
punten, maar zoveel blunderpunten dat hij in
het algemeen klassement niet meer te achter-
halen zal zijn. Ik ben afgelost als de blunder-
koning!

Uuldrik Groeneveld: 20 blunderpunten (10
voor het niet winnen van de witte dame en
nog eens 10 voor het weggeven van de eigen
dame).

----------

Jan-Willem Tamminga – M. Hashemy
Roden 2 – Groningen 6
Lange tijd is de blunderrubriek verstoken ge-
bleven van de blunders van Jan Willem
Tamminga. De teamleider van Groningen 6
wenst alleen zijn briljante combinaties gepu-
bliceerd te zien, maar de momenten van min-
dere glorie probeert hij onder het tapijt te
moffelen. De blunderredactie werd echter ge-
tipt. Ons werd een e-mail in handen gespeeld,
waarin JWT toegaf dat hij opzichtig geblun-
derd had maar dit in de doofpot wilde stop-
pen. Dergelijke Berlusconi-achtige praktijken,
daar mag hij natuurlijk niet mee wegkomen!
Vandaar dat wij hierna de deksel van de
doofpot even oplichten.

En Passant 47.3 februari 2010

19

Ontzegt de witte koning, naast c4 ook het
veld d4. Wit hoeft zich echter nergens meer
druk om te maken, de pion sneuvelt over twee
zetten, en eindelijk kan ook de toren mee-
doen. 27.La3 Pf7 28.Lxc5 Pe5+ 29.Ke4 Pd7
en geeft op 1-0.

In deze partij zijn geen blunders begaan, er is
gewoon heel scherp gespeeld.

----------

Wim Krijnen- Uuldrik Groeneveld
Interne, 1e periode ronde 8

Commentaar Wim Krijnen

De bovenstaande stelling is natuurlijk vol-
strekt gewonnen voor zwart. Bovendien is
zwart aan zet. We zijn beiden net gepromo-
veerd en Uuldrik heeft niet al te veel tijd
meer, terwijl ik er nog in zwem. Maar hoe
lang ik nog zal denken, de voortzetting die
remise als resultaat op zal leveren, zal ik niet
kunnen vinden, laat staan dat ik een winst kan
vinden. Maar Uuldrik vindt in de korte tijd
die hem nog rest de voortzetting wel. Hij doet
Db6. Ik gebruik mijn tijd goed. Zit na te den-
ken over de beste plaats voor mijn koning.
Dat geeft Uuldrik ook de tijd om te bedenken
dat het niet de sterkste zet is die hij heeft ge-
daan en hij laat dat ook in woord en gebaar

merken. Oei, er is dus iets mis met die zet.
Dan gaat bij mij het licht pas branden: ik kan
de dame gewoon slaan. Dan is het nog niet
uit, want Uuldrik houdt nog 2 pionnen over
en daar zal er op den duur toch wel een van
promoveren, zeker als de koning zo dicht in
de buurt staat. Uuldrik is geschokt van zijn
blunder en geeft onmiddellijk op. Waarschijn-
lijk had hij het binnen de hem nog resterende
tijd niet kunnen houden. Het is echter alle-
maal nog erger. De zet Dh1 wint de witte
Dame en dan moet matvoering binnen de mi-
nuut toch een koud kunstje zijn en had ik on-
middellijk op kunnen geven. 2 dames in een
zet weggeven. Dat verdient geen 10 blunder-
punten, maar zoveel blunderpunten dat hij in
het algemeen klassement niet meer te achter-
halen zal zijn. Ik ben afgelost als de blunder-
koning!

Uuldrik Groeneveld: 20 blunderpunten (10
voor het niet winnen van de witte dame en
nog eens 10 voor het weggeven van de eigen
dame).

----------

Jan-Willem Tamminga – M. Hashemy
Roden 2 – Groningen 6
Lange tijd is de blunderrubriek verstoken ge-
bleven van de blunders van Jan Willem
Tamminga. De teamleider van Groningen 6
wenst alleen zijn briljante combinaties gepu-
bliceerd te zien, maar de momenten van min-
dere glorie probeert hij onder het tapijt te
moffelen. De blunderredactie werd echter ge-
tipt. Ons werd een e-mail in handen gespeeld,
waarin JWT toegaf dat hij opzichtig geblun-
derd had maar dit in de doofpot wilde stop-
pen. Dergelijke Berlusconi-achtige praktijken,
daar mag hij natuurlijk niet mee wegkomen!
Vandaar dat wij hierna de deksel van de
doofpot even oplichten.

En Passant 47.3 februari 2010

19

Ontzegt de witte koning, naast c4 ook het
veld d4. Wit hoeft zich echter nergens meer
druk om te maken, de pion sneuvelt over twee
zetten, en eindelijk kan ook de toren mee-
doen. 27.La3 Pf7 28.Lxc5 Pe5+ 29.Ke4 Pd7
en geeft op 1-0.

In deze partij zijn geen blunders begaan, er is
gewoon heel scherp gespeeld.

----------

Wim Krijnen- Uuldrik Groeneveld
Interne, 1e periode ronde 8

Commentaar Wim Krijnen

De bovenstaande stelling is natuurlijk vol-
strekt gewonnen voor zwart. Bovendien is
zwart aan zet. We zijn beiden net gepromo-
veerd en Uuldrik heeft niet al te veel tijd
meer, terwijl ik er nog in zwem. Maar hoe
lang ik nog zal denken, de voortzetting die
remise als resultaat op zal leveren, zal ik niet
kunnen vinden, laat staan dat ik een winst kan
vinden. Maar Uuldrik vindt in de korte tijd
die hem nog rest de voortzetting wel. Hij doet
Db6. Ik gebruik mijn tijd goed. Zit na te den-
ken over de beste plaats voor mijn koning.
Dat geeft Uuldrik ook de tijd om te bedenken
dat het niet de sterkste zet is die hij heeft ge-
daan en hij laat dat ook in woord en gebaar

merken. Oei, er is dus iets mis met die zet.
Dan gaat bij mij het licht pas branden: ik kan
de dame gewoon slaan. Dan is het nog niet
uit, want Uuldrik houdt nog 2 pionnen over
en daar zal er op den duur toch wel een van
promoveren, zeker als de koning zo dicht in
de buurt staat. Uuldrik is geschokt van zijn
blunder en geeft onmiddellijk op. Waarschijn-
lijk had hij het binnen de hem nog resterende
tijd niet kunnen houden. Het is echter alle-
maal nog erger. De zet Dh1 wint de witte
Dame en dan moet matvoering binnen de mi-
nuut toch een koud kunstje zijn en had ik on-
middellijk op kunnen geven. 2 dames in een
zet weggeven. Dat verdient geen 10 blunder-
punten, maar zoveel blunderpunten dat hij in
het algemeen klassement niet meer te achter-
halen zal zijn. Ik ben afgelost als de blunder-
koning!

Uuldrik Groeneveld: 20 blunderpunten (10
voor het niet winnen van de witte dame en
nog eens 10 voor het weggeven van de eigen
dame).

----------

Jan-Willem Tamminga – M. Hashemy
Roden 2 – Groningen 6
Lange tijd is de blunderrubriek verstoken ge-
bleven van de blunders van Jan Willem
Tamminga. De teamleider van Groningen 6
wenst alleen zijn briljante combinaties gepu-
bliceerd te zien, maar de momenten van min-
dere glorie probeert hij onder het tapijt te
moffelen. De blunderredactie werd echter ge-
tipt. Ons werd een e-mail in handen gespeeld,
waarin JWT toegaf dat hij opzichtig geblun-
derd had maar dit in de doofpot wilde stop-
pen. Dergelijke Berlusconi-achtige praktijken,
daar mag hij natuurlijk niet mee wegkomen!
Vandaar dat wij hierna de deksel van de
doofpot even oplichten.



En Passant 47.3 februari 2010

20

46. Kh4? Wit stond al een tikje minder maar
dit is niet goed. (Beter was geweest 46. gxf5,
Dd4, 47 Kg2, gxh5 48. f6) 46. ...g5+! Zwart
slaat toe, hiermee pakt hij het initiatief en zou
moeten kunnen winnen. 47. Kxg5?? Wits po-
sitie was al slecht maar dit maakt het allemaal
alleen nog maar erger.

Jan Willem had mazzel dat de zwartspeler
wat zat te suffen. Als die goed opgelet had en
nu 47. ...De7+ gespeeld had, had hij meteen
een punt kunnen laten bijschrijven. Zwart gaf
echter het verkeerde schaakje 47. ...Dg7+ en
het kwam volkomen onnodig tot een toren-

eindspel. De partij eindigde uiteindelijk in
remise.

Jan Willem Tamminga: 20 blunderpunten
(dubbele punten vanwege het trachten te ont-
lopen van de blunderrubriek)

De volgende keer was het weer raak. Weder-
om moest ik via via vernemen dat JWT op-
nieuw ernstig in de fout was gegaan. JWT
heeft mij in het verleden wel beschuldigd van
Stasi-praktijken, dus ik dacht bij mezelf dan
zul je het krijgen ook. Zoals men misschien
weet ben ik postbode van beroep en toevalli-
gerwijze moest ik een poststuk afleveren bij
JWT. Ik bonk op zijn deur: Aufmachen! Der
Blunderpolizei! Sie haben ein Fehler ge-
macht! Ik onderwierp hem aan een streng
verhoor, maar toegeven dat hij geblunderd
had ho maar. Hij monkelde wat over een die-
pe combinatie, goed gezien van de tegenstan-
der maar om het nou een blunder te noemen...
Oordeelt u zelf.

Jeroen Groot (Staunton) - JWT (teaml. G6)
Groningen 6 - Staunton 2
Russisch miniatuurtje
1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pc4 Pxe4
5.d4 Le7 6.Pe3 0-0 7.Ld3 d5 8.0-0 Pc6 9.c3
Le6?? 10.Lxe4 dxe4 11.d5! pionvorkje met
stukwinst
Het oordeel van zijn tegenstander Jeroen
Groot: "ik heb in mijn hele leven nog nooit zo
snel een stuk gewonnen in het Russisch. Na-
tuurlijk was het een blunder en niet zo'n
kleintje ook!"

JWT: 9 blunderpunten (3 voor het weggeven
van het stuk, 3 voor het verzwijgen van de
blunder en 3 voor het slechte voorbeeld dat
hij als teamleider van G6 geeft)
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Edwin Zuiderweg – Aldert Grashuis
Interne, 1e periode ronde 10

Commentaar Edwin Zuiderweg

31... fxe4 {Na zowel 33.fxe4 als 32.Txd8
blijft wit uiteindelijk materiaal voor. Er is
echter nog een methode om deze partij alsnog
te verprutsen en die wist ik hier feilloos te
vinden... 32. Pxe4?? Pg3+!! 33. Ke1 {Is al
niet veel beter dan de alternatieven: het ver-
liest een stuk} (33. Pxg3? {verliest een volle
toren.} 33... Txe3+ 34. Kf2 Txd1) (33. Kf2?
{verliest ook een toren} 33... Lxe3+ 34. Kxg3
Txd1) 33... Pxe4 34. Txd8 Txd8 35. Pg4
({Het leek me dat het eindspel na} 35. fxe4
Lxe3 {verloren was.}) 35... Ld2+ {En wit
wordt nu spoedig mat gezet.} 36. Kf1 Pg3+
37. Kg1 Lf4 38. Tb4? Td1+ {en mat op de
volgende zet.} 0-1

Edwin blundert met 1 grafzet zijn hele partij
weg: 10 blunderpunten

----------

Durk Elzinga – Wim Krijnen
Interne, 1e periode ronde 1

Commentaar Wim krijnen
25 augustus speelde ik met zwart tegen Durk.
Ergens had ik het in de afruilvariant van het
Frans al verkeerd gedaan en daar hield ik een

rampzalige koningsstelling aan over, met als
enige compensatie de beheersing van de open
e-lijn. Na de 16de zet van Durk kwam de vol-
gende stelling op het bord.

Aha, een ongedekt paard op d2! Dat mag die
dubbel pion op f6 wel kosten, sterker, ik ver-
trouw er helemaal dat Durk na Te2 met het
paard op de vlucht slaat. Dus ik speel Te2.
Tot mijn verrassing neemt Durk wel op f6. Ik
voel nog geen nattigheid en neem triomfante-
lijk het paard op d2. Opgaaf voor een stap 2-
er: dubbele aanval dame. Ieder kind van de
jeugdafdeling geeft binnen no-time het ant-
woord: Dg5. Durk is dat niveau al te boven en
heeft dat al lang aan zien komen. Dat is een
kwaliteit en pion achter en geen enkele com-
pensatie. Iemand met enig schaakniveau
geeft dan natuurlijk meteen op. Die ziet wel
dat het een onbegonnen zaak is. Ik niet. Ik
heb het lef om nog 15 zetten door te spelen
alvorens het moede hoofd in de schoot te leg-
gen. Tja ik heb uiteraard een titel te verdedi-
gen, maar hier wordt ik toch niet vrolijk van.
Na die tijd heb ik me in het blunderklasse-
ment wat terughoudender opgesteld, maar ik
zal terugkomen.

Wim Krijnen: niet zien van een heel simpele
dubbelaanval met de dame 5 blunderpunten.
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volgende zet.} 0-1

Edwin blundert met 1 grafzet zijn hele partij
weg: 10 blunderpunten

----------

Durk Elzinga – Wim Krijnen
Interne, 1e periode ronde 1

Commentaar Wim krijnen
25 augustus speelde ik met zwart tegen Durk.
Ergens had ik het in de afruilvariant van het
Frans al verkeerd gedaan en daar hield ik een

rampzalige koningsstelling aan over, met als
enige compensatie de beheersing van de open
e-lijn. Na de 16de zet van Durk kwam de vol-
gende stelling op het bord.

Aha, een ongedekt paard op d2! Dat mag die
dubbel pion op f6 wel kosten, sterker, ik ver-
trouw er helemaal dat Durk na Te2 met het
paard op de vlucht slaat. Dus ik speel Te2.
Tot mijn verrassing neemt Durk wel op f6. Ik
voel nog geen nattigheid en neem triomfante-
lijk het paard op d2. Opgaaf voor een stap 2-
er: dubbele aanval dame. Ieder kind van de
jeugdafdeling geeft binnen no-time het ant-
woord: Dg5. Durk is dat niveau al te boven en
heeft dat al lang aan zien komen. Dat is een
kwaliteit en pion achter en geen enkele com-
pensatie. Iemand met enig schaakniveau
geeft dan natuurlijk meteen op. Die ziet wel
dat het een onbegonnen zaak is. Ik niet. Ik
heb het lef om nog 15 zetten door te spelen
alvorens het moede hoofd in de schoot te leg-
gen. Tja ik heb uiteraard een titel te verdedi-
gen, maar hier wordt ik toch niet vrolijk van.
Na die tijd heb ik me in het blunderklasse-
ment wat terughoudender opgesteld, maar ik
zal terugkomen.

Wim Krijnen: niet zien van een heel simpele
dubbelaanval met de dame 5 blunderpunten.
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Henk Pompstra – Durk Elzinga
Interne, 1e periode ronde 2

Commentaar Durk Elzinga
Deze partij is al heel oud en de verleiding is
groot om deze niet meer op te rakelen. Ik had
echter destijds Michiel de toezegging gedaan
dat ik hem zou publiceren. Ik wil niet van
praktijken worden beschuldigd als die waar-
van JWT door Michiel (minimaal ) wordt
verdacht, daarom bij deze.
Het gaat om de partij die ik in het prille begin
van de eerste periode, een week na de succes-
vol verlopen partij tegen Wim Krijnen,  met
zwart speelde tegen Henk Pompstra. Een kor-
te, desastreus verlopen partij. Het lukte mij
om mijn stukken voortdurend op de verkeerde
velden te plaatsen, met als slotapotheose het
over het hoofd zien van mat in twee.

Onderstaand diagram toont de zwarte stelling-
ruïne na de laatste zet van wit 17.Df3.

Kennelijk levensmoe besluit zwart er dan
maar een eind aan te maken met de zelf-
moordzet 17….c6??
Voor de enkele schaak-analfabeet die dit on-
der krijgt, in de diagramstelling volgde
18.Pd6+. 1-0 nadat ik toen pas het niet meer
af te wenden einde zag: 18….Kf8 19. Df7++.

Durk Elzinga 15 blunderpunten: aanhoudend
gestuntel een speler in de B-groep onwaardig,
en de partij beëindigt met een zelfmoordzet.

----------

Durk Elzinga – J. Jerphanion
HSP 2 –Groningen 7

Commentaar Durk Elzinga
Na mijn gewonnen partij tegen Wim Krijnen
(zie deze rubriek) had ik weliswaar verloren
van Henk Pompstra (zie de partij hiervoor)
maar daarna gewonnen van Ton Bontsema.
Dat mijn teamleider Michiel mij in de ont-
moeting tegen het sterke HSP 2 aan het eerste
bord plaatste, was omdat hij zekere verwach-
tingen had. Verliezen tegen een sterkere te-
genstander is niet erg, maar daarbij het ver-
trouwen van anderen beschamen door de
stompzinnige manier waarop, zou een goede
reden zijn om de rest van het seizoen niet
meer te worden opgesteld.
Het gebeurde met wit aan zet in deze stelling:

Daargelaten of het plan om het paard (nu nog
op f3) te ruilen tegen de zwarte loper op f5
deugdelijk is, maar de uitvoering is verre van
gezond: Ph4(??). Uiteraard nam de tegen-
stander dit gratis paard graag in ontvangst.

Durk: 3 blunderpunten voor weggeven van
een licht stuk.
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Edwin Zuiderweg - Roel Donker
Interne, 2e periode ronde 6

Commentaar Edwin Zuiderweg
Voor de 5e partij die ik tegen Roel speelde
was de onderlinge score 4-0 voor Roel. In on-
ze 5e confrontatie heeft wit na mijn 23ste zet
ook een voordeeltje opgebouwd dat hij nu op
het punt staat te verzilveren.

24... Pxf2! 25.Txf2 g4? Met deze tussenzet
wilde Roel net iets te veel blijkt even later.
(Na 25... Lxf2+ 26. Dxf2 Dxf2+ 27. Kxf2
Td2+ 28. Ke3 Txb2 staat zwart een kwaliteit
voor, al heeft wit misschien nog remisekansen
vanwege de vrije a-pion. Zelf had ik op dat
moment weinig vertrouwen in dit eindspel en
was ik van plan om 26.Kf1 te spelen.)
26.Kf1 gxf3 27.Dxf3 Lxf2 28. La3+! Lc5
29.De3!! (zie diagram rechterkolom.) Een
zeer krachtige kruispenning die Roel over het
hoofd had gezien.
29... Tc8? Maar pas hier gaat zwart echt in de
fout. Wit staat in eens gewonnen. (zie dia-
gram rechterkolom.) (Er was nog een red-
ding mogelijk voor zwart: na 29... Td5!
30.Tc1 Lxa3 31.Dxb6 Lxc1 krijgt zwart nog 2
torens voor de dame. De stelling is dan on-
duidelijk.)

Diagram na 29.De3

Diagram na 29….Tc8
30.Tc1 Db7 31.Lxc5+ Kg7 32.Dg5+ Kh7
33.Dxh5+ Kg7 34.Dg5+ Kh7 35.Ld3+?
Niet de beste, maar op zich ruim voldoende
om te winnen. (35.Dh4+! zeer sterk, hierna
heeft zwart geen verdediging meer tegen de
witte matdreiging en 35... Kg7 36.Tc3 Txc5
37.Tg3+ Kf8 38.Dd8#)
35...Tg6 36.Lxg6+ fxg6 37.Dh4+ Kg7
38.Dg5 Hier ontsnapt mij in vliegende tijd-
nood ineens een remiseaanbod.
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Diagram na 35.Dg5 (remiseaanbod wit)

Krijg ik eindelijk eens de kans om te winnen
van de witte reus, gooi ik op deze manier
mijn eigen glazen weer in. Ik was een beetje
bezorgd over de schaakjes van de zwarte da-
me maar er kan in feite weinig gebeuren. Roel
nam mijn remiseaanbod natuurlijk dankbaar
aan.
Blunderpunten zouden gegeven kunnen wor-
den aan Roel vanwege het over het hoofd zien
van de kruispenning van wit. En voor mij
vanwege remise aanbieden in een totaal ge-
wonnen stelling. ½-½

Roel 5 blunderpunten: over het hoofd zien
van een kruispenning.
Edwin 10 blunderpunten: remise aanbod
doen in finaal gewonnen stelling, met als ver-
zwarende omstandigheid dat Edwin eindelijk
eens had kunnen winnen van zijn “Angstge-
gner”.

Klassement 2009/10 Oud Nieuw
Jan-Willem Tamminga 29

verprutsen van een stelling en dit verdoeze-
len om de blunderrubriek te ontlopen (20)
weggeven van een stuk (3), verzwijgen van
de blunder (3) en daarmee slecht voorbeeld
gevend als teamleider (3)

Uuldrik Groeneveld 20
niet winnen van de witte dame en voor weg-
geven van eigen dame

Edwin Zuiderweg 20
blundert met 1 grafzet hele partij weg (10)
remise aanbod doen in finaal gewonnen
stelling, met verzwarende omstandigheid dat
hij eindelijk eens had kunnen winnen van
zijn “Angstgegner”(10)

Durk Elzinga 18
aanhoudend gestuntel een speler in de B-
groep onwaardig, en de partij beëindigen
met een zelfmoordzet (15)
weggeven van een licht stuk (3)

Imme vd Berg 5
vereneweren van een gezonde stwelling

Wim Krijnen 5
niet zien van een heel simpele dubbelaanval
met de dame

Roel Donker 5
over het hoofd zien van een kruispenning
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over het hoofd zien van een kruispenning
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3e Open Gronings Rapidkampioenschap
zaterdag 20 maart 2010

in hotel:'t Gemeentehuis, Grotestraat 2 te Bedum

7 ronden Zwitsers, 25 min. p.p.p.p.

Prijzenfonds € 650,-
1e prijs € 200  2e prijs € 150 3e prijs € 100

Ratinggroep A: 1e pijs € 75  2e prijs € 50 3e prijs € 25
Ratinggroep B: 1e pr € 50 2e t/m 5e pr o.a. Schaakklok / Schaakstukken / Schaakboeken

Registratie van 9.00 tot 9.30 uur Aanvang eerste ronde 10.00 uur
Prijsuitreiking ca. 17.45 uur.

Inleggeld € 7,- p.p (t/m 17 jaar € 5,-)
Bij aanmelding  na  15 maart  respectievelijk € 8,- en € 6,-

Aanmelden
- aanmeldingsformulier op www.zwanepolschaak.nl

- per post: J. Zwanepol, Boerakkerweg 9, 9321 EL Peize
o.v.v.: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, Fide en/of KNSB-rating,

e-mail, telefoon, schaakvereniging
- aan de zaal op 20 maart (uiterlijk 9.30 uur)

Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding; maximaal 80 spelers
Deelnemers die zich voor 16 maart hebben aangemeld krijgen een bevestiging van hun

inschrijving, met routebeschrijving en informatie over de busverbindingen

Organisatie: Johan Zwanepol m.m.v. Hiddo Zuiderweg en de S.C.Bedum

Dank aan de familie Elzinga voor hun financiële bijdrage

www.zwanepolschaak.nl
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Tamminga

Kansloos

Tegen alle verwachtingen in vonden we onszelf, het zesde, aan het begin
van dit seizoen terug in de eerste klasse. Dat is toch een stukje moeilijker
dan de tweede. Ook moet je met twee spelers meer komen en daarbij be-
sloot onze sterspeler en reuzendoder Jasper Hupkes het hogerop te zoe-
ken. We hadden dus aan het begin van het seizoen zeven spelers voor
acht borden, waarvan zes met een rating van beneden de zestienhonderd.
Kom je lekker mee binnen, dacht ik. En dat dacht ik niet alleen maar ik
besloot mij eens te beklagen bij de voorzitter dat dit toch geen doen was.
Ik maak mij dan altijd grote zorgen hoe je een team dat altijd verliest en
troosteloos onderaan staat en een ding zeker weet en dat is de degradatie
aan het eind van het jaar, hoe je dat gemotiveerd houdt.
Ik moest niet zo zeuren zei Henk. Dat zei hij niet want daar is Henk veel
te aardig voor, maar hij bedoelde het wel.
Dus begonnen we en leden de ene kansloze nederlaag tegen de andere.
Maar op de een of andere manier lijkt dat op de meeste schakers geen
enkele invloed te hebben. Die gaan als niet kapot te krijgen infanteristen
weer lijdzaam achter dat bord zitten en laten zich gewillig keer op keer
naar de slachtbank voeren, steeds weer in de hoop op de verlossing, de
overwinning of een halfje. En wat ratingpunten als het meezit.
Tot dat moment, daar diep in de provincie, die keer dat ik niet meedeed
en de rest een zwaarbevochten overwinning behaalde. Als ik de verhalen
van de heren zelf moet geloven is Middelstum tot diep in de nacht niet
veilig geweest voor wezen en weduwen geweest.
De keer daarop tegen Bedum, hekkensluiter en degradatiekandidaat
nummer één, en er moest dus gewonnen worden. Ik, met mijn half uit
drie een van de grootste kneuzen, besloot bij voorbaat maar mijn plek
aan een nader te zoeken topspeler af te staan en jawel, er volgde weer
een overwinning.
Zie je wel, zei de voorzitter, het wordt best wat. De week daarop speel-
den we tegen het tweede van Sissa. Ik deed weer mee en we verloren
kansloos. Ikzelf speelde een loodgrijze remise.
Nu probeer ik een moraal in dit verhaal te ontdekken, maar volgens mij
zit er geen moraal in het schaken. Wie een idee heeft wordt verzocht te
reageren.
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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 130

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 Paul Zilverberg Frans van Mierisstraat 31; 9718 SP  Groningen

Gironr 837638 e-mail: p.zilverberg@planet.nl tel: 050-3125575
Interne competitie Judith Valkenburg
Externe competitie Henk Haisma
Jeugd Hiddo Zuiderweg e-mail:  superhiddo@hetnet.nl

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128; Groningen tel: 050-529 42 89
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1; Groningen
Speellokaal KNSB Het Heerenhuis Spilsluizen 9; Groningen
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c; 9711 KM  Groningen

e-mail: gnkarsdorp@hetnet.nl tel: 050-318 34 04
Website www.scgroningen.nl

Andere functionarissen
Interne Competitie Valkenburg (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg
Teamleiders G1 Bart Beijer G2 Henk Haisma G3 Casper Rupert

G4 Johan Zwanepol G5 Ferry Ruigendijk
G6 Jan-Willem Tamminga G7 Michiel Meeuwsen

Jeugd Stap 1/2 Jaap Koekoek Stap 2/3 Antoni de Jongh Swemer
Stap 3/4 Hiddo Zuiderweg Stap 5 Milan Mostertman
Stap 6 Kiran Soerdjan, Ruben Slagter

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

mailto:durkelzinga@home.nl
mailto:m-meeuwsen@home.nl
mailto:haism030@planet.nl
mailto:krijnen@planet.nl
mailto:zilverberg@planet.nl
mailto:superhiddo@hetnet.nl
mailto:gnkarsdorp@hetnet.nl
www.scgroningen.nl
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Agenda jeugd
Februari
18 Clubavond
20 Scholenkamp. Groningen

Grand Prix van der Linde

Mei
6 Clubavond
13 NK D-jeugd
20 Clubavond
22 NK E-jeugdteams
27 Clubavond

Maart
4 Clubavond
6 Scholenkampioensch. NOSBO
11 Clubavond
13 Jeugdcompetitie cat. E
18 Clubavond
25 Clubavond

April
1 Clubavond
8 Clubavond
15 Clubavond
17 NOSBO pupillendag
22 Clubavond
29 Clubavond
30 NK ABC-jeugd

Agenda senioren
Februari
23 Interne

Mei
4 Interne
11 Snelschaakkampioenschap
13/16 Weekendtoernooi
18 Interne
25 Interne

Maart
2 Interne

Groningen 4 – Van der Linde
Ten Boer – Groningen 6

6 Zevende KNSB ronde
Utrecht – G1
Xidata – G2
Emanuel Lasker – G3

9 Interne (laatste ronde periode 2)
Hoogeveen – G5

11 Unitas 6 – G7
16 Active Chess
23 Interne (begin periode 3)

Training G2&G3 (Jan Werle)
G5 – JH Kruit
G6 - DAC

26 Assen – G4
27 Achtste KNSB ronde

G1 - HSG
G2.- HSG 2
G3 - Schaakwoude

30 Active Chess

April
6 Interne
13 Interne

Assen 2 - G6
Veendam - G5

15 G7 - DAC 2
16 G4 - SISSA
13 Interne
17 Negende KNSB ronde

Uitas 2 – G2
Talent.GrUNn/Unitas 3 – G3

18 Negende KNSB ronde Mkl
HWP Sas v.Gent – G1

20 Interne
27 Interne

EP 47.4 verschijnt 16 maart 2010
Inleveren kopij uiterlijk 10 maart 2010

durkelzinga@home.nl


