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VAN DE VOORZITTER
Beste leden van de Schaakclub Groningen
Ik heb besloten in september te stoppen als
voorzitter van de Schaakclub Groningen.
Daar zijn verschillende redenen voor.

Allereerst zijn de ontwikkelingen rond het
eerste team op het ogenblik zo dat, ondanks
de vele inspanningen van velen, het niet
waarschijnlijk lijkt dat we voor het volgend
seizoen een nieuwe sponsor zullen vinden. De
ALV heeft afgelopen september besloten om
in dat geval wel met een team in de Meester-
klasse te blijven doorspelen. Ten eerste omdat
dat leuk is voor de betreffende spelers en ten
tweede omdat de vereniging dan attractief zou
blijven en er dan waarschijnlijk nieuwe spe-
lers bij zouden komen. Ik ben van mening dat
dit, mede gezien mijn ervaringen met het hui-
dige tweede team, een niet werkbare situatie
oplevert. Echter ook wanneer men het eerste
team wel zou terugtrekken uit de Meester-
klasse en verder zou gaan met de kern van de
vereniging zonder “kop”zorg, lijkt het me een
uitgelezen moment om dit over te laten aan
een nieuwe voorzitter. Mocht het wonder zich
toch voltrekken en we wel een andere sponsor
voor het eerste team vinden meen ik tot de-
zelfde conclusie te moeten komen. Wanneer
er in dat geval echter door de sponsor op mij
wordt aangedrongen om nog maximaal een
jaar te blijven, dan ben ik daartoe bereid.

Er zijn ook persoonlijke redenen om te stop-
pen. Zoals de meeste mensen weten ben ik
gepensioneerd en ik ben van plan met een
camper wat vaker in Europa rond te trekken.
Mijn functioneren als voorzitter zou daarom
in de knel te komen. Wellicht niet voor ieder-
een een doorslaggevende reden, maar van
mijzelf zou ik een langere afwezigheid niet
kunnen accepteren.

Ruim 4.5 jaar ben ik voorzitter geweest. Ik
deed dit omdat op het moment van mijn start

de vereniging geen voorzitter had, ik die situ-
atie als onwenselijk beschouwde en vond dat
ik daar dan dus ook zelf iets aan moest doen.
Gedurende deze periode heb ik verschillende
taken extra op mijn bordje gekregen omdat de
animo van de leden voor deze taken minimaal
was. Als perfectionist vond ik dat alles goed
moest lopen en daarom deed ik het vaak dan
maar zelf, in de, wellicht foute, veronderstel-
ling dat het dan wel goed zou komen. Daar
heb ik geen spijt van, maar ik realiseer mij dat
het moeilijk zal zijn de gaten te vullen. An-
derzijds weet ik dat de kern van de vereniging
levendig is en niemand onmisbaar.

Het ga de vereniging goed.
Henk Haisma

VAN DE SECRETARIS
Het draagvlak van de vereniging
De voorzitter van onze vereniging zal aan het
einde van het lopende seizoen zijn voorzit-
tershamer neerleggen. Zijn motieven heeft u
kunnen lezen. Voor een deel ligt het aan de
ontwikkelingen met ons eerste team. Moge-
lijk voor een groter deel ligt het aan de belas-
ting die het hanteren van de voorzittershamer
met zich meebrengt. De voorzitter is voor een
belangrijk deel in de gaten gesprongen die in
de vereniging zijn ontstaan. Door deze cumu-
latie van werkzaamheden is het te veel voor
hem geworden, in de zin dat er ook andere
dingen in het leven zijn waaraan hij zijn tijd
wil besteden. Het hanteren van de voorzit-
tershamer is hem dus niet te zwaar, maar het
steeds maar uitbreidende pakket aan neven-
functies.

Om welke nevenfuncties gaat het dan:
* Aan het begin van het seizoen bleek dat er
nog steeds geen extern competitieleider bin-
nen de vereniging te vinden was. De voorzit-
ter nam het onderhoud van de functie voor
zijn rekening.
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* Een teamleider van het tweede team ont-
brak en ook daar werd de voorzitter de man
die de kar ging trekken, waarbij ook alle
voorbereidingen voor de thuiswedstrijden op
zijn bordje kwamen te liggen.
* Ook voor het onderhoud van de website
waren geen kandidaten te vinden en wie wilde
dit niet stuk laten lopen? Juist de voorzitter.

U kunt zich voorstellen dat dit allemaal te
veel wordt. Dat geldt niet alleen voor de hui-
dige voorzitter, maar ook voor een nieuwe.
Sterker, als het draagvlak niet wordt verbreed
zou er wel eens niemand te vinden kunnen
zijn om voorzitter te worden.
Om de vereniging gezond te houden moe-
ten de volgende functies worden vervuld:
* Voorzitter
* Extern competitieleider
* Teamleider van het tweede team
* Beheerder website

Nu is het zo dat juist leden die al wat doen
geneigd zijn iets op zich te nemen. Het gevolg
is dat dan op andere plaatsen gaten gaan val-
len of leden worden overbelast, waaronder de
spirit, die van de vereniging uit moet gaan, te
lijden heeft. Dat wil zeggen dat iedereen die
lid is van de vereniging zich moet beraden op
wat zijn of haar bijdrage zou kunnen zijn, ui-
teraard in eerste instantie gericht op de func-
ties die we hebben genoemd. Als daar niets
uitkomt dan zouden we wel eens een heel
moeilijke periode tegemoet kunnen gaan.

Namens het bestuur
Wim Krijnen, secretaris

VAN DE EINDREDACTEUR
Na zeven jaar
Aan het eind van deze 47e jaargang zal ik 7
jaar eindredacteur zijn geweest van de En
Passant. Met uitzondering van de laatste 3
jaar waarin Michiel het materiaal aanleverde
voor de Blunderrubriek, is de redactie de laat-
ste 6 jaar een eenmansbedrijf geweest.

De omstandigheden waaronder ik het destijds
overnam waren vergelijkbaar met die welke
Henk, onze voorzitter, noemt: mijn voorgan-
ger stopte er mee. Ik vond dat een vereniging
als de onze een goed clubblad moet hebben,
en heb toen de taak op me genomen. Perfecti-
onist als ook ik ben, steek ik veel tijd in elke
EP. Ik doe het met veel plezier, ondanks me-
nig ‘EN PASSANT weekend’ waarin mijn
bijdrage aan het echtelijk samenzijn zich be-
perkt tot het thuis aanwezig zijn op de werk-
kamer. Ook ondanks leuke dingen die ik moet
laten schieten in de week voorafgaande aan
het verschijnen van de EP.

‘Links en rechts’ heb ik laten doorschemeren
dat ik na 7 jaar het tijd vind dat een ander het
gaat overnemen. Hierbij komt dat ik met in-
gang van februari dit jaar ben benoemd tot
voorzitter van de Cliëntenraad van een woon-
en zorginstelling, tevens lid van de overkoe-
pelende Centrale Cliëntenraad, uitdagende
functies die nogal wat tijd vragen.

Gezien de hiervoor door de secretaris ge-
schetste problematische situatie waarin de
vereniging mogelijk komt te verkeren waar
het betreft het (niet) vervullen van een aantal
essentiële functies, heb ik na ampele overwe-
ging besloten nog één jaar (48e jaargang,
2010/2011) de En Passant te blijven verzor-
gen. Ik heb dit inmiddels ook het bestuur la-
ten weten. Wel roep ik leden op om zich met
ingang van september 2011 beschikbaar te
stellen voor de EP eindredactie, en het ko-
mende jaar ‘mee te draaien’.

Durk Elzinga
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JUBILEUMACTIVITEITEN

Als je agenda overbelast is met al het werk
wat je nog te doen hebt, dan kan de club je de
komende tijd de nodige ontspanning bieden.
Het is tenslotte een jubileumjaar wat we niet
ongemerkt kunnen laten passeren. Zet er dus
maar bij in je agenda.

Namens het bestuur
Wim Krijnen, secretaris

Gemeenschappelijke rondes
NOSBO 13 april

KNSB 17 april
We beginnen met het organiseren van ge-
meenschappelijke laatste rondes zowel voor
de NOSBO, als voor de KNSB. Op 13 april is
er een warmloper in de vorm van de gemeen-
schappelijke laatste ronde in de klasse 1A van
de NOSBO. Het echte werk vindt plaats op 17
april. Dan komen er 160 schakers naar de
kantine van DSW Stadspark om de finale te
spelen in de klassen 2A en 3A van de KNSB.
Hier zal een jubileumsausje over worden ge-
goten. Dat jubileumsausje zit met name ver-
werkt in een gemeenschappelijke maaltijd,
waarin ook de prijsuitreiking van de competi-
tie zal plaatsvinden. Alle mensen die vrijwil-
lig werkzaamheden voor de club verrichten
zullen daarvoor door het bestuur worden uit-
genodigd, maar ook andere leden kunnen te-
gen een vergoeding van de maaltijd gebruik
kunnen maken. Graag zelfs.

Jubileumweek 11 t/m 19 mei
Op 11 mei begint een echte jubileumweek.

Snelschaakkampioenschap 11 mei
11 mei is het snelschaakkampioenschap van
de club. Dit jaar in een wat andere vorm: een
negen-rondig Zwitsers toernooi. Hiervoor
willen we ook oud-leden uitnodigen. Op die
avond zal ook de jubileum-EP aan leden wor-
den uitgereikt. Tussen een aantal rondes door
zal er een entertainmentprogramma worden
aangeboden, waarin de medewerking van le-
den wordt geactiveerd. Daarnaast zullen oude
foto’s te bewonderen zijn.

Weekendtoernooi 13 t/m 16 mei
Als we hiervan zijn bekomen, staat het week-
endtoernooi voor de deur. 7 ronden lang zul-
len in ieder geval veel schakers elkaar op de
64 velden bestrijden. 13, 14, 15 en 16 mei
zijn de data die je in je agenda moet zetten.

Open clubkampioenschap
18, 25 mei, 15, 22, 29 juni

Dat is het nog niet. 18 mei houden we een
nieuwe activiteit ten doop: het Open Club-
kampioenschap van de SC Groningen. Op 7
achtereenvolgende dinsdagen worden leden
van alle Groninger clubs uitgenodigd mee te
doen aan onze interne. Dit kan mede worden
gezien als een poging de tanende belangstel-
ling voor de interne bij alle verenigingen een
nieuw of een ander leven in te blazen. De an-
dere data zijn: 25 mei, 1, 8, 15, 22 en 29 juni.

Massakamp Groningen – Unitas 19 mei
De jubileumactiviteiten worden op woens-
dagavond 19 mei afgesloten met een massa-
kamp Groningen – Unitas. We willen op die
avond zoveel mogelijk leden van de beide
verenigingen de strijd met elkaar laten aan-
binden. Natuurlijk is er sprake van concurren-
tie tussen de beide verenigingen en dat zal
deze avond zeker gestalte krijgen, maar wie
weet komt er ook nog wat moois uit voort.
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INTERNE COMPETITIE
2009 – 2010
Eindstand periode 2 09-03-2010

GROEP A Rating Score Pnt
1. Roel Donker 2133 8.0 – 10 26
2. Edwin Zuiderweg 2032 7.0 – 9 25
3. Henk van Putten 2118 3.0 – 4 22
4. Reno Emerencia 1850 2.0 – 3 21
5. David Knight 1750 3.5 – 7 20
6. Nico Karsdorp 1777 3.0 – 6 20
7. Wim van Beersum 1983 2.5 – 5 20
8. Peter Bodewes 1787 1.5 – 3 20
9. Klaas Abma 1819 1.0 – 2 20

10. Aldert Grashuis 1900 1.0 – 2 20
11. Gert Jan Tjoelker 1700 0.5 – 1 20
12. Maurice van Mourik 1780 2.0 – 5 19
13. Marcel Pouw 1796 1.5 – 4 19
14. Casper Rupert 1937 1.0 – 3 19
15. Arjan Dijkstra 1850 0.0 – 1 19
16. Henk Pompstra 1819 3.0 – 8 18
17. Daan Binnewijzend 1871 0.5 – 3 18

GROEP B Rating Score Pnt
1. Huub Roeterink 1812 2.0 – 2 22
2. Tim Loos 1644 4.0 – 7 21
3. Andreas Tasma 1788 2.0 – 3 21
4. Hiddo Zuiderweg 1906 1.0 – 1 21
5. Henk Clermonts 1633 1.0 – 1 21
6. Johan Zwanepol 1857 3.5 – 7 20
7. Tsjisse Tilma 1730 1.0 – 3 19
8. Mehrat Parouty 1500 0.0 – 3 17
9. Eise Bakker 1691 0.5 – 5 16

10. Paul Zilverberg 1502 1.0 – 8 14

GROEP C Rating Score Pnt
1. Oswaldo Sield 1591 6.0 – 7 25
2. Melchior Hillenkamp 1400 5.5 – 7 24
3. Wim Krijnen 1586 4.5 – 6 23
4. Henk Haisma 1639 4.0 – 6 22
5. Jan-W Tamminga 1561 2.0 – 2 22
6. Tony Westermann 1494 5.0 – 10 20
7. Ton Bontsema 1625 4.0 – 8 20
8. Writser Cleveringa 1450 0.5 – 1 20
9. Michiel Meeuwsen 1298 4.5 – 10 19

10. Jaap Euwema 1600 0.5 – 2 19
11. Henk Ossenjuk 1450 0.0 – 1 19
12. Lucas Kosse 1400 0.0 – 1 19
13. Uuldrick Groeneveld 1391 1.0 – 4 18
14. Erwin Kok 1400 0.5 – 3 18
15. Joop Kremer 1654 3.0 – 9 17
16. Joris Weijnen 1300 0.0 – 3 17

Uitslagen per ronde
Zie pagina 12
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EXTERNE COMPETITIE

RONINGEN 1 / HOTELS.NL

KNSB Teamleider
Meesterklasse Bart Beijer

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 HSG 12 52½ 6 LSG 7 35
2 Groningen 1/Hotels.nl 12 42 7 HMC Calder 4 31½
3 Utrecht 11 41 8 Braceland ESGOO 4 27
4 Homburg Apeldoorn 8 39 9 HWP Sas van Gent 2 26½
5 Schrijvers Rotterdam 8 34½ 10 SMB 2 21

Ronde 7 – 6 maart
Utrecht 2411 - Groningen 1/Hotels.nl 2315 6½ - 3½
Jelmer Jens 2369 1 Daan Brandenburg 2506 1 - 0
Christov Kleijn 2382 2 Sipke Ernst 2571 0 - 1
Robin Swinkels 2501 3 Jan Werle 2571 ½ - ½
Martijn Dambacher 2483 4 Ruben slagter 2063 1 - 0
Benjamin Bok 2401 5 Erik Hoeksema 2317 ½ - ½
Menno Okkes 2385 6 Alexander van Pelt 2063 1 - 0
Dharma Tjiam 2381 7 Tea Lanchava 2364 ½ - ½
Thomas Willemze 2407 8 Rudolf Potze 2125 1 - 0
Joost Berkvens 2416 9 Frits Rietman 2259 0 - 1
Joost Michielsen 2387 10 Bart Beijer 1 - 0

RONINGEN 2
KNSB Teamleider
Klasse 2A Henk Haisma

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Dr. Max Euwe 11 33 6 Fischer Z 7 28
2 En Passant 10 36 7 HSG 2 5 23½
3 Homburg Apeldoorn 2 10 31 8 Groningen 2 4 23½
4 Amersfoort 8 30 9 Haren 1/SISSA 4 21½
5 Unitas 2 8 30 10 Xidata Hardenberg 3 23½

G

G
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Ronde 7 – 7 maart
Xidata 2096 - Groningen 2 2037 4 - 4
Peter Mijnheer 2139 1 Joop Houtman 2204 ½ - ½
Jan van der Veen 2103 2 Milan Mostertman 2192 ½ - ½
Tim Remmel 2091 3 Michael Riemens 2201 0 - 1
Ludger Hollman 2191 4 Peter hendriks 2116 1 - 0
Henry Veneman 2095 5 Jan Hiemstra 2013 0 - 1
Freerk Rinder van der Meulen 1983 6 Arjan Dijkstra 1903 0 - 1
Richard Hendriks 2109 7 Kiran Soerdjan 1932 1 - 0
Hans Galje 2056 8 Ferry Ruigendijk 1736 1 - 0

RONINGEN 3
KNSB Teamleider
Klasse 3A Casper Rupert

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Sneek 11 36 6 Zeist 6 28½
2 Spassky’s 10 31 7 Philidor 1847 2 6 27½
3 Almere 9 29½ 8 Schaakwoude 5 24
4 Talentent. GrUNn/Unitas 3 9 29½ 9 Gronin gen 3 3 24½
5 Emanuel Lasker 9 29½ 10 Haren 2 2 20

Ronde 7 – 7 maart
Emanuel Lasker 2009 - Groningen 3 1870 5½ - 2½
Tjalling Wiersma 2148 1 Edwin Zuiderweg 2069 1 - 0
Rienk Sijbesma 2092 2 Koen Haveman 1974 0 - 1
Sikko Ros 2140 3 Casper Rupert 1978 1 - 0
Dolf Wissmann 2012 4 Wim van Beersum 1842 ½ - ½
Erik Bosma 1963 5 Klaas Abma 1775 1 - 0
Johnny Diekstra 1892 6 Mark Kruit 1883 ½ - ½
Murk Viersma 1874 7 Gert-Jan Tjoelker 1787 ½ - ½
Jan Hibma 1952 8 Henk Haisma 1650 1 - 0

Emanuel Lasker – Groningen 3
Casper Rupert

Uiteraard was het wéér een veel te mooie dag
om te schaken: voor de verandering eens geen
sneeuwstorm en komisch genoeg zelfs wat
zon. De Aardappelbeurs zag er nog net zo uit
als vorig jaar: hetzelfde vaalgroene kleed op
dezelfde krakende vloer, al was de staat hier

van wel duidelijk verergerd. Ik werd compleet
gek van het constante gepiep.

Ditmaal zonder vaste krachten Arjan en Ki-
ran, maar met als achtste man voorzitter
Henk, mochten wij een poging doen Emanuel
Lasker het leven zuur te maken.

G
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Als eerste was Mark klaar, die in deze stand
(met zwart) remise aannam:

Zwart heeft natuurlijk een verschrikkelijke
dubbelpion, maar heeft aan de andere kant
wel een dynamische stelling. Mogelijk kon
Mark met iets als Ph6 nog verder spelen, waar
hij achteraf wel weer van baalde want van
vroege remises houdt hij niet.

Hierna was het Wim die het halve punt bin-
nensleepte tegen Dolf Wissman. In een dame-
loos weens had zwart een wat passieve stel-
ling, maar Wim verdedigde solide en wit
kwam er niet doorheen.

Koen de verschrikkelijke zette ons zowaar in-
eens op voorsprong: hij kreeg een erg gunstig
toreneindspel met een pion meer. Koen pakte
het kunstig aan en pakte dat punt.

Stand: 2 – 1, ik stond lekker, Edwin zeer
goed, verder was het bij Gert Jan remiseach-
tig en hadden Henk en Klaas wat problemen.
Waarom zou ik niet van één of twee match-
punten mogen dromen?

Ik stond zeker lekker, maar het was me nog
niet echt duidelijk hoe ik mijn activiteit in iets
anders ging omzetten. Mijn tegenstander leek
wat moeite met zijn dame te hebben, maar
misschien viel dat allemaal wel mee. Met

0.51 minuut moest ik nog vijf zetten doen; het
waren niet hele slechte maar zeker ook niet de
beste.

Op het bord van Edwin was inmiddels iets
gebeurd. Ik hoorde de wedstrijdleider het ge-
vreesde woord “vlag” roepen. Er moest gere-
construeerd worden, helaas bleek het inder-
daad zo te zijn dat de veertigste zet nog niet
bereikt was. Een administratief foutje van de
heer Zuiderweg. Van zijn gewonnen stelling
was inmiddels niets meer over, maar om zo
een half punt te moeten verliezen is natuurlijk
wel triest.

Henk stond de hele partij passief, maar leek in
het eindspel de boel op slot te kunnen houden.
Helaas werd op de a-lijn een projectiel gelan-
ceerd, waardoor wits vrijpion door de koning
ondersteund kon worden: 3 – 2 achter. Hm.

Klaas had zijn wat moeilijke stelling inmid-
dels naar een eindspel afgewikkeld; hiervan
heb ik niet veel meer gezien, maar het punt
werd weer aan de linkerkant genoteerd. Ge-
lukkig stond Gert Jan inmiddels goed in een
toreneindspel met een pion meer. Zou hij het
nog kunnen winnen?

Hoe meer ik op mijn eigen bord kijk, hoe
meer ik ervan overtuigd begin te raken dat ik
niet ga winnen. Sterker nog, ik zou wel eens
slechter kunnen staan. Naar het bord kijken
bevalt me steeds minder. Met een dame voor
twee torens en wat pionnen is het geen pretje.
Ik krijg een remiseaanbod (het lijkt er ook op
alsof ik eeuwig schaak heb), maar ik gooi al-
les naar voren. Dame, loper, koning: van eni-
ge nonchalance ben ik niet vies. Wel verve-
lend is het als je dan vervolgens wordt mat
gezet, en als blijkt dat Gert Jan niet meer kan
winnen en dat je voor niets ratingpunten in de
sloot hebt gegooid. En het is natuurlijk vol-
slagen ergerlijk dat we weer een wedstrijd
verliezen waar veel meer in zat. Godmiljaar*.
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niet ga winnen. Sterker nog, ik zou wel eens
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bevalt me steeds minder. Met een dame voor
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Ik krijg een remiseaanbod (het lijkt er ook op
alsof ik eeuwig schaak heb), maar ik gooi al-
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lend is het als je dan vervolgens wordt mat
gezet, en als blijkt dat Gert Jan niet meer kan
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sloot hebt gegooid. En het is natuurlijk vol-
slagen ergerlijk dat we weer een wedstrijd
verliezen waar veel meer in zat. Godmiljaar*.
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Naschrift
Na het remiseaanbod kwam enige zetten later
de volgende stelling op het bord waar ik defi-
nitief mijn eigen glazen ingooi:

Kg2 = niets aan het handje, Ke4?? = huilen
met de pet op (volgt: … Ke6, Le3 f5+, Kf3 f4
en mat in twintig of zo).

* Opmerking redactie
De redactie heeft nasporing verricht naar de-
ze, in Nederland noch niet algemeen ingebur-
gerde, uitdrukking. Google geeft meerdere
hits bij het woord, waaronder deze:
“Godmiljaar dankt zijn opkomst natuurlijk
aan de populariteit van Kabouter Wesley, een
chagrijnige stripkabouter met een wekelijkse
rubriek in de Belgische Man bijt Hond”.
Hetzelfde artikel geeft aan – op gezag van
‘een Maastrichtse collega’ – dat Godmiljaar
“ook in Zuid-Limburg een heel gewoon
scheldwoord is”.

RONINGEN 4
NOSBO Teamleider
Promotieklasse Johan Zwanepol

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Assen 13 36½ 6 Het Kasteel 6 25½
2 Unitas 4 12 35 7 HSP 5 27
3 Groningen 4 9 34½ 8 Oostermoer 4 21½
4 SISSA 9 32½ 9 Leek 3 21½
5 Van der Linde 8 27 10 Roden 1 19

Ronde 7 – 2 maart
Groningen 4 1863 - Van der Linde 1796 3½ - 4½
Arjen Tilstra 2056 1 Harold Bosboom 1850 ½ - ½
Gerhard Rickers 1955 2 Minko Pieters 1903 0 - 1
Hiddo Zuiderweg 1906 3 Tonnus Oosterhoff 1837 1 - 0
Johan Zwanepol 1857 4 D.H. Algera 1839 0 - 1
Maurice Van Mourik 1754 5 Marc Vrooland 1783 ½ - ½
Reno Emerencia 1841 6 J.B. Riemersma 1741 1 - 0
Nico Karsdorp 1777 7 Titus Ensink 1772 0 - 1
Jasper Hupkes 1758 8 Frank Hartog 1643 ½ - ½

G

En Passant 47.4 maart 2010

10

Naschrift
Na het remiseaanbod kwam enige zetten later
de volgende stelling op het bord waar ik defi-
nitief mijn eigen glazen ingooi:

Kg2 = niets aan het handje, Ke4?? = huilen
met de pet op (volgt: … Ke6, Le3 f5+, Kf3 f4
en mat in twintig of zo).

* Opmerking redactie
De redactie heeft nasporing verricht naar de-
ze, in Nederland noch niet algemeen ingebur-
gerde, uitdrukking. Google geeft meerdere
hits bij het woord, waaronder deze:
“Godmiljaar dankt zijn opkomst natuurlijk
aan de populariteit van Kabouter Wesley, een
chagrijnige stripkabouter met een wekelijkse
rubriek in de Belgische Man bijt Hond”.
Hetzelfde artikel geeft aan – op gezag van
‘een Maastrichtse collega’ – dat Godmiljaar
“ook in Zuid-Limburg een heel gewoon
scheldwoord is”.

RONINGEN 4
NOSBO Teamleider
Promotieklasse Johan Zwanepol

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Assen 13 36½ 6 Het Kasteel 6 25½
2 Unitas 4 12 35 7 HSP 5 27
3 Groningen 4 9 34½ 8 Oostermoer 4 21½
4 SISSA 9 32½ 9 Leek 3 21½
5 Van der Linde 8 27 10 Roden 1 19

Ronde 7 – 2 maart
Groningen 4 1863 - Van der Linde 1796 3½ - 4½
Arjen Tilstra 2056 1 Harold Bosboom 1850 ½ - ½
Gerhard Rickers 1955 2 Minko Pieters 1903 0 - 1
Hiddo Zuiderweg 1906 3 Tonnus Oosterhoff 1837 1 - 0
Johan Zwanepol 1857 4 D.H. Algera 1839 0 - 1
Maurice Van Mourik 1754 5 Marc Vrooland 1783 ½ - ½
Reno Emerencia 1841 6 J.B. Riemersma 1741 1 - 0
Nico Karsdorp 1777 7 Titus Ensink 1772 0 - 1
Jasper Hupkes 1758 8 Frank Hartog 1643 ½ - ½

G

En Passant 47.4 maart 2010

10

Naschrift
Na het remiseaanbod kwam enige zetten later
de volgende stelling op het bord waar ik defi-
nitief mijn eigen glazen ingooi:

Kg2 = niets aan het handje, Ke4?? = huilen
met de pet op (volgt: … Ke6, Le3 f5+, Kf3 f4
en mat in twintig of zo).

* Opmerking redactie
De redactie heeft nasporing verricht naar de-
ze, in Nederland noch niet algemeen ingebur-
gerde, uitdrukking. Google geeft meerdere
hits bij het woord, waaronder deze:
“Godmiljaar dankt zijn opkomst natuurlijk
aan de populariteit van Kabouter Wesley, een
chagrijnige stripkabouter met een wekelijkse
rubriek in de Belgische Man bijt Hond”.
Hetzelfde artikel geeft aan – op gezag van
‘een Maastrichtse collega’ – dat Godmiljaar
“ook in Zuid-Limburg een heel gewoon
scheldwoord is”.

RONINGEN 4
NOSBO Teamleider
Promotieklasse Johan Zwanepol

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Assen 13 36½ 6 Het Kasteel 6 25½
2 Unitas 4 12 35 7 HSP 5 27
3 Groningen 4 9 34½ 8 Oostermoer 4 21½
4 SISSA 9 32½ 9 Leek 3 21½
5 Van der Linde 8 27 10 Roden 1 19

Ronde 7 – 2 maart
Groningen 4 1863 - Van der Linde 1796 3½ - 4½
Arjen Tilstra 2056 1 Harold Bosboom 1850 ½ - ½
Gerhard Rickers 1955 2 Minko Pieters 1903 0 - 1
Hiddo Zuiderweg 1906 3 Tonnus Oosterhoff 1837 1 - 0
Johan Zwanepol 1857 4 D.H. Algera 1839 0 - 1
Maurice Van Mourik 1754 5 Marc Vrooland 1783 ½ - ½
Reno Emerencia 1841 6 J.B. Riemersma 1741 1 - 0
Nico Karsdorp 1777 7 Titus Ensink 1772 0 - 1
Jasper Hupkes 1758 8 Frank Hartog 1643 ½ - ½

G



En Passant 47.4 maart 2010

11

RONINGEN 5
NOSBO Teamleider
Klasse 1B Ferry Ruigendijk

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Hoogeveen 14 38½ 6 Veendam 6 26½
2 Dwingeloo 11 32 7 Groningen 5 5 30
3 ESG 2 10 34½ 8 Het Kasteel 2 5 22½
4 Haren 4 8 29 9 Lewenborg 4 21½
5 Unitas 5 7 29 10 JH Kruit 0 16½

Ronde 7 – 9 maart
Hoogeveen 1762 - Groningen 5 1709 4½ -3½
Bert Janmaat 1866 - Annelies Van den Heuvel 1682 1 - 0
Jurjen Rooze 1861 - Guido Visser 1783 1 - 0
Klaas Van der Sluijs 1769 - Ferry Ruigendijk 1739 0 - 1
Marten Berghuis 1746 - Tisse Tilma 1734 0 - 1
Edwin De Jonge 1735 - R.G. Holtz 1680 1 - 0
Marc Snuverink 1716 - Andreas Tasma 1788 0 - 1
Anky Lunenborg 1701 - Henk Haisma 1639 ½ - ½
Dick De Jong 1699 - Jaap Koekoek 1625 1 - 0

RONINGEN 6
NOSBO Teamleider
Klasse 1A Jan Willem Tamminga

Stand na ronde 7 mp bp mp bp
1 Haren 3 13 41 6 DAC 8 27½
2 Staunton 2 11 38 7 Groningen 6 5 23½
3 SISSA 2 9 30½ 8 Middelstum 3 23
4 Assen 2 9 28 9 Roden 2 3 20
5 Ten Boer 8 29 10 Bedum 1 19½

Ronde 7 – 2 maart
Ten Boer 1720 - Groningen 6 1596 4 – 4
Roelof Kroon 2065 1 Andreas Tasma 1788 1 - 0
Klaas Dijkhuizen 1957 2 Tim Loos 1644 0 - 1
Albert Prins 1730 3 Oswaldo Sield 1591 ½ - ½
Piet Beetsma 1702 4 Wim Krijnen 1586 0 - 1
Jan Pilon 1693 5 Bert Ter Bogt 1584 ½ - ½
Wopko Dykema 1437 6 Renout Swarts 1513 ½ - ½
Marten Berends 1627 7 Jan-Willem Tamminga 1561 1 - 0
Gerard Zijlema 1545 8 Paul Zilverberg 1502 ½ - ½

G

G
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RONINGEN 7
NOSBO Teamleider
Klasse 2B Michiel Meeuwsen

Stand na ronde 6 mp bp mp bp
1 HSP 2 11 28 5 SISSA 3 5 15
2 Middelstum 2 10 20 6 Oostermoer 2 4 15½
3 Unitas 6 7 22 7 DAC 2 3 15
4 Staunton 3 6 17 8 Groningen 7 2 11½

Ronde 6 – 11 maart
Unitas 6 1598 - Groningen 7 1225 6 - 0
Eddie Janssen 1618 1 Robert Van Ark 1050 1 - 0
Ynte Visser 1656 2 Melchior Hillenkamp 1253 1 - 0
J. Drolenga 1632 3 Kees Visser 1 - 0
M.J. Smulders 4 Erwin Kok 1 - 0
Johan Wessels 1485 5 Gerda Schreuder 1299 1 - 0
Jaap Veninga 6 Michiel Meeuwsen 1298 1 - 0

Interne Competitie (vervolg pag 6)

Uitslagen per ronde
Ronde 12 09/03/10
Maurice v Mourik - Roel Donker rem
Edwin Zuiderweg - Henk Pompstra 0-1
David Knight - Henk van Putten 0-1
Eise Bakker - Tim Loos 0-1
Paul Zilverberg - Michiel Meeuwsen 0-1
Oswaldo Sield - Ton Bontsema 1-0
Melchior Hillenkamp- Tony Westermann 1-0
Joop Kremer - Henk Ossenjuk 1-0

Ronde 11 02/03/109
Roel Donker - Peter Bodewes 1-0
Daan Binnewijzend - Edwin Zuiderweg 0-1
David Knight - Paul Zilverberg 1-0
Andreas Tasma - Eise Bakker 1-0
Melchior Hillenkamp-Uuldrick Groeneveld1-0
Henk Haisma - Michiel Meeuwsen 1-0
Ton Bontsema - Joop Kremer 1-0

Ronde 10 23/02/10
Roel Donker - Wim van Beersum 1-0
Reno Emerencia - Marcel Pouw 1-0
David Knight - Henk Pompstra 1-0
Maurice v Mourik - Tsjisse Tilma 1-0
Paul Zilverberg - Tim Loos 0-1
Wim Krijnen - Mehrat Parouty 1-0
Uuldrick Groeneveld- Joop Kremer rem
Michiel Meeuwsen - Joris Weijnen 1-0
Ronde 9 16/02/10
Edwin Zuiderweg - Casper Rupert 1-0
Roel Donker - Nico Karsdorp 1-0
Henk van Putten - Daan Binnewijzend 1-0
Henk Pompstra - Maurice van Mourik 1-0
Marcel Pouw - Johan Zwanepol 1-0
Tim Loos - Henk Haisma 1-0
Tony Westermann - Oswaldo Sield 0-1
Joop Kremer - Wim Krijnen 0-1
Michiel Meeuwsen - Erwin Kok 1-0

G
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BLUNDERRUBRIEK

Michiel Meeuwsen
Een paar dagen voor de deadline van deze EP
stuurde ik Durk het wanhoopsbericht: bijna
niemand stuurt meer blunders in helaas. Ik
weet niet of dat er aan ligt dat er heel weinig
geblunderd is de laatste tijd of dat men ze niet
wil insturen. Ik probeer nog wat blunders los
te weken, maar ik weet niet of dat lukt.
Om niet helemaal met een lege rubriek te
komen stuurde ik daarbij een blunder van
Henk Pompstra, uit een partij die volgens
sommigen misschien niet tot het serieuze
schaken kan worden gerekend. Maar toch:
blunders zijn blunders, waar je ze ook maakt.

Michiel Meeuwsen – Henk Pompstra
Deze partij werd op een maandagavond ge-
speeld in De Bres. Verzachtende omstandig-
heid voor Henk was dat hij het behalve tegen
mij ook nog opnam tegen Gerda Schreuder.
Een mini-simultaan dus. In de partij had ik
net op zeer knullige wijze een pion verkwan-
seld en was bang in een verloren positie te-
rechtgekomen te zijn, want de twee vrijpion-
nen van zwart op de f en g-lijn leken mij een
niet te stuiten gevaar, zie diagram met wit
aanzet.

Toen werd mij ineens een reddingsboei toe-
geworpen.
31. ...Td8?? Op het eerste gezicht lijkt het lo-
gisch om de witte loper nogmaals aan te val-
len, alleen had zwart een kleinigheid over het
hoofd gezien.
32. Txg5! en het is gedaan met zwart! Henk
pompte nog even verder maar verzoop enkele
zetten daarna.

Henk toch maar 5 blunderpunten: damever-
lies onder verzachtende omstandigheden.

----------

David Knight - Henk van Putten 0-1
Interne competitie 9-03-2010 (Max Lange
aanval)

23. ...Dxf7??
Van verboden vruchten moet je nooit willen
proeven. David dacht dit pionnetje even mee
te kunnen snaaien. Helaas was ie zo giftig als
Sneeuwwitjes appel.
Na 24.…Thf8 doet het gif zijn werking en
geeft David op.

David Knight 10 blunderpunten: nemen van
een giftige pion

----------
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Wim Krijnen – Mehrat Parouty
Interne, 2e periode ronde 10
Siciliaanse partij
Het commentaar is van Wim, cursief toevoe-
gingen van de blunderredactie.

Dinsdag 23 februari speelde ik een partij te-
gen Mehrat Parouty. Mehrat is nog maar een
paar maanden in Nederland en heeft zich on-
middellijk bij onze vereniging aangemeld.
Een aanwinst lijkt me. Hij wilde meteen in de
B-groep spelen. Hoewel hij zijn eerste 2 par-
tijen verloor bleef hij optimistisch. Onze par-
tij werd een aantrekkelijke partij mede van-
wege het hoge blundergehalte. Daarom een
afzichtelijke partij? Voor de degelijke spelers
doet het misschien pijn aan de ogen, voor de
sensatiezoekers valt er echter veel te genieten.
Laten we eens gaan kijken.

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 d6 4.d4 cxd4
5.Pxd4 e6 6.g3 Ld7 7.Lg2 a6 8.0-0 Dc7
9.Le3 Pf6 10.a3 h5 11.h3 0-0-0. Link hoor,
lang rokeren over de half-open c-lijn (Valt
mee, hij is wel half open, maar aan de goede
kant voor zwart.)
12.b4

De linke operatie wordt beantwoord met een
blunder. Dit geeft een pion weg. Met mijn

non-verbale uitingen, gaf ik aan dat het een
blunder was. Ik zag: …Pxb4 13.axb4 Dxc3
(Deze combinatie klopt niet helemaal na
12…Pxb4 heeft wit de sterke tussenzet
13.Pdb5! Als zwart dit paard neemt krijgt wit
een sterke aanval over de a-lijn 13….Lxb5
14.Pxb5 axb5 15.axb4 += Geen blunder
dus…)
12.….Pxd4. Dat verraste mij dus, waarop ik
de volgende blunder bega. Nemen met de
dame op d4 en er is niet zoveel aan de hand,
b.v. 13….e5 14.Dd2 Lxh3 15.Pd5 Pxd5
16.exd5 Lxg2 of Le6 Wel een pion kwijt
maar er is compensatie, maar wat doe ik:

13.Lxd4 e5. Uiteraard. Dat wordt dus stuk te-
gen pion (correct)
14.Lxe5 dxe5 15.Df3 Le7 16.Pd5 Pxd5
17.exd5 Lf6 18.c4 Aha de volgende blunder.
Iets over het hoofd gezien (Rybka vind 18.c4
wel ok. 18.d6 is ook erg sterk. Nu verliest wit
weliswaar weer een kwaliteit maar met com-
pensatie in de vorm van aanvalskansen.)
18… e4 Dat is dus kwaliteit tegen pion. Op-
geteld: Toren tegen 2 pionnen. Opgeven dus?
19.Dxe4 Lxa1 20.d6. De periode van trucjes
is aangebroken
20.…..Dc6 21.Dd3 Da4 22.Txa1 Le6 (Beter
was 22…Lc6 geweest)
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19.Dxe4 Lxa1 20.d6. De periode van trucjes
is aangebroken
20.…..Dc6 21.Dd3 Da4 22.Txa1 Le6 (Beter
was 22…Lc6 geweest)
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Wim Krijnen – Mehrat Parouty
Interne, 2e periode ronde 10
Siciliaanse partij
Het commentaar is van Wim, cursief toevoe-
gingen van de blunderredactie.
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sensatiezoekers valt er echter veel te genieten.
Laten we eens gaan kijken.

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 d6 4.d4 cxd4
5.Pxd4 e6 6.g3 Ld7 7.Lg2 a6 8.0-0 Dc7
9.Le3 Pf6 10.a3 h5 11.h3 0-0-0. Link hoor,
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b.v. 13….e5 14.Dd2 Lxh3 15.Pd5 Pxd5
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23.De4 Td7 (sterk was hier 23.Dd4! met
dreiging 24.Dc5+! Kb8 25.Dc7+ Ka8
26.Dxb7# Na 23…Dd7? Is 24.Da7! winnend.
Beste voor zwart is 24…Kb8!)
24.c5 Kb8 25.f4 g6 26.Df3 Dc2 27.De3 Dc4
28.Tc1 Db5 29.Dc3 Tc8 30Ta1 Txd6

Oei, opnieuw een blunder, een van de 2 pion-
nen kwijt. Toen ging ik eens goed kijken of er
nog wat was en ja hoor, mijn blunder blijkt
een lokblunder te zijn, als ik het van te voren
tenminste had bedacht. Blijft dus een blunder,
maar het gebruik maken van de blunder is
ook een blunder. Kijk naar het vervolg.
(Beetje flauwekul dit verhaal: iets is een
blunder of niet. Txd6 is inderdaad een blun-
der.)
31.De5 Dd7 32.Td1 f6 33.Dxd6+ Dxd6
34.Txd6 Te8
En dit wist ik na nog 30 zetten wel tot winst
te voeren
Anderhalve week later kwam ik Mehrat nog
tegen. Hij had het helemaal verwerkt en
schaakt vrolijk verder.
Wim 5 blunderpunten: herhaald geknoei.
Mehrat ook 5 blunderpunten: zelfde reden.

----------

Joop Kremer - Wim Krijnen 0-1
Interne, periode 2 ronde 9

Een week daarvoor heb ik een partij tegen
Joop Kremer gespeeld. Eerst kom ik een pion
achter die Joop op een doordachte manier had
veroverd. Ik kom behoorlijk in de verdruk-
king, maar ontworstel me daaruit en kom uit-
eindelijk in een paardeneindspel terecht waar-
in ik een pion meer heb. De volgende stand
staat op het bord:

Joop neemt de h-pion en ik vork, waardoor de
paarden moeten worden afgeruild en mijn pi-
on kan promoveren. We hebben ernaar geke-
ken, maar als de h-pion niet wordt genomen
maar met de e-pion het paard wordt verde-
digd, wordt het remise.
Joop 5 blunderpunten: onnodig verprutsen
van een remisestelling

Klassement 2009/2010 Oud Nieuw
Jan-Willem Tamminga 29 29
Uuldrik Groeneveld 20 20
Edwin Zuiderweg 20 20
Durk Elzinga 18 18
Wim Krijnen 5 10
David Knight 10
Imme vd Berg 5 5
Roel Donker 5 5
Henk Pompstra 5
Mehrat Parouty 5
Joop Kremer 5
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15e Open Groninger
Schaakkampioenschap
Lang Weekendtoernooi

13, 14, 15 en 16 mei 2010
Zeven ronden Zwitsers

Programma
Donderdag 13 mei: registratie 13.30 - 14.30 uur

opening 14.45 - 15.00 uur
1e ronde 15.00 - 19.00 uur

Vrijdag 14 mei: 2e ronde 10.00 - 14.00 uur
3e ronde 15.00 - 19.00 uur

Zaterdag 15 mei: 4e ronde 10.00 - 14.00 uur
5e ronde 15.00 - 19.00 uur

Zondag 16 mei: 6e ronde 10.00 - 14.00 uur
7e ronde 15.00 - 19.00 uur,

aansluitend prijsuitreiking

In één van de eerste 4 ronden kan een bye (½ punt) worden genomen. Aanvragen
hiervan uiterlijk bij de aanmelding.

Groepen
Er wordt gespeeld in 2 groepen. De A-groep is toegankelijk voor spelers met een ra-
ting vanaf 1800. Spelers in de B-groep moeten een rating lager dan 1900 hebben. De
winnaar van de A-groep krijgt de titel Open kampioen van Groningen 2010.

A-groep: (rating ≥ 1800) B-groep: (rating < 1900)
1e prijs: € 500,-- 1e prijs: € 300,--
inleg: € 30,-- inleg: € 25,-

Jeugdspelers, geboren na 1993 krijgen € 5,- korting. Niet-KNSB leden betalen € 5,-
extra, net als mensen die zich aan de zaal inschrijven. Spelers > 2400 vrije deelname.
Overige prijzen (o.a. ratingprijzen) zijn afhankelijk van deelname. Voor bepaling van
de rating wordt de meest recente KNSB-lijst gehanteerd.

Speeltempo
A-groep: 2 uur voor de gehele partij + 5 seconden per zet.
B-groep: 1.45 uur voor 40 zetten + 15 min voor de rest van de partij.
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15e Open Groninger
Schaakkampioenschap
Lang Weekendtoernooi

13, 14, 15 en 16 mei 2010
zeven ronden Zwitsers

Speellokatie
Kantine GDSW, Peizerweg 128, Groningen.
tel: 050 – 5294289.

De GDSW ligt vlak bij de meubelboulevard Peizerweg van Groningen en is vanaf het
Centraal Station te bereiken met de bus richting Hoogkerk (lijn 4).

Inschrijving
Door overmaking van het inschrijfgeld vóór 12 mei op gironummer 837638 ten name
van “penningmeester schaakclub Groningen”, onder vermelding van naam, adres,
vereniging, groep, rating, bye, en eventueel geboortedatum.

Vanaf 12 mei uitsluitend telefonisch of per e-mail bij:
Hiddo Zuiderweg (050-5716807, superhiddo@hetnet.nl)

Kantine
Naast koffie, thee, frisdranken en bier zijn ook broodjes, soep en patat te verkrijgen.

Winnaars voorgaande jaren
1996  R. Ye 1997  A. van Pelt 1998  M. de Jong
1999  J. Werle 2000  N. Vink 2001  J. Geurink
2002  E. Hoeksema 2003  K. van der Weide 2004  A. Clemens
2005  B. Pel 2006  K. Leenhouts 2007 S. Ernst
2008  G. Kodentsov 2009  Z.  Peng

Website Schaakclub Groningen
www.scgroningen.nl

mailto:superhiddo@hetnet.nl
www.scgroningen.nl
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Tamminga

Vertrek

Bij dezen maak ik bekend dat ik na dit seizoen stop als columnist van dit blad. Daar-
naast stop ik ook als teamleider van Groningen 6 en wellicht helemaal met schaken.
Mijn motieven hiervoor liggen thuis. Ik heb hier drie taken gehad bij de club, namelijk
van columnist, van teamleider en ook nog van gewoon schaker. Nu wil ik meer tijd be-
steden aan mijn gezin. Dat klinkt heel afgezaagd sinds vorige week, maar ik had mijn
besluit al genomen voordat al die ministers hun vertrek bekend maakten.

Ik ontken dat mijn vertrek te maken heeft met het verhardende klimaat in de En Pas-
sant. Zoals u weet voer ik tegenwoordig onbedreigd de blunderranglijst aan. Iedere
keer als ik mij op de club vertoon heb ik de volgende dag de bloedhonden van de
Blunderstasi achter mij aan.

Ik had mij voorgenomen om mij in deze rubriek niet meer in te laten met de blunder-
rubriek omdat ik mij volledig wilde concentreren op het leiden van Groningen 6, het
schaken zelf en het schrijven. Maar mijn schaken lijdt hier onder en in de vorige EP
werd zelfs mijn integriteit op het bord ter discussie gesteld. En laatst, na Ten Boer uit,
kreeg ik het volgende bericht:

“Hallo JWT, Ga je je nieuwste blunder zelf insturen als boetedoening of moet ik
weer een stukje recherchewerk verrichten?
Met hartelijke groet, Michiel Meeuwsen”

Deze keer zonder de gebruikelijke toevoeging 'ik weet waar je woont'. Hoe Michiel zo
snel aan deze informatie kwam weet ik niet, maar duidelijk is dat een medespeler de
regel 'het team spreekt met een mond', wat uiteraard de mond van de teamleider is,
heeft overtreden. Er is een lek en daarmee is het vertrouwen geschonden. En zo val ik
dus van het ene schip in het andere.

Ik had echter het notatieformulier de ochtend na de wedstrijd al in mijn tosti meege-
bakken en opgegeten, dus ik wens Michiel M. veel succes met zijn 'recherchewerk'.
Een woord overigens dat ook nog eens suggereert dat deze bloeddorst rechtmatig is.
Maar, ik herhaal het nog eens, dat ik mijn pen aan de wilgen hang heeft niets te maken
met het gure klimaat dat in de DSW kantine heerst. Ik had mijn besluit genomen ver
voordat ik koploper van de blunderranglijst werd. Het schaken eist een zware tol van
je privéleven. Als ik hiermee door zou gaan zie ik mijn kinderen helemaal niet op-
groeien. Dat is het me niet waard.

Helaas heb ik niet de macht om mijn opvolgers aan te wijzen, maar ik hoop dat de juis-
te mensen worden gevonden. Ik hoop op een columnist die verbindend werkt en de
club niet uiteen laat vallen in winnaars en verliezers, mensen die wel mee mogen doen
en mensen die niet mee mogen doen, in mensen die blunderen en mensen die niet
blunderen.
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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
Maart
18 Clubavond
25 Clubavond

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

Mei
6 Clubavond
13-15  NK D-jeugd, Rijswijk
20 Clubavond
22 NK E-teams
27 Clubavond

Agenda senioren
Maart
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

Mei
4 Interne

11 Snelschaakkampioenschap
13- 16 Open Groninger Schaak

kampioenschap (Week
endtoernooi)

18 Interne
Open clubkampioenschap SC
Groningen 1e ronde

19 Massakamp
SC Groningen - Unitas

25 Open clubkampioenschap SC
Groningen 2e ronde

(cursief: activiteit in kader van 50-
jarig jubileum)

Het jubileumnummer EP 47.5
verschijnt 11 mei 2010

Inleveren kopij uiterlijk 28 april 2010
durkelzinga@home.nl

NB in verband met het samenstellen van het jubileumnummer
is de deadline een week eerder dan normaal

mailto:durkelzinga@home.nl

