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ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 SEPTEMBER 2010
De algemene ledenvergadering is dit jaar een week vroeger dan in andere jaren. Daarom kondigt
het bestuur op dit moment de vergadering vast aan en geeft hierbij tevens de agenda.
Op dit moment zijn de stukken voor de ALV nog niet beschikbaar. Daar gaat het bestuur de komende tijd aan werken.
Om de leden in de gelegenheid te stellen tijdig voor de ALV kennis te nemen van de stukken,
neemt het bestuur de volgende maatregelen:
a. Tijdens de eerste clubavond op 17 augustus zijn de stukken in de speelzaal aanwezig.
b. Aan de leden, waarvan het email-adres bij de secretaris bekend is, zullen de stukken tevens per
email worden toegezonden.
c. Leden die wel over een email-adres beschikken, en geen stukken hebben ontvangen, kunnen
per e-mail de secretaris vragen om alsnog de stukken te ontvangen.
d. Tenslotte zullen alle stukken ook worden opgenomen in de eerste En Passant van het nieuwe
seizoen, welke op de avond van de ALV, 7 september, zal verschijnen.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SCHAAKCLUB GRONINGEN,
DINSDAG 7 SEPTEMBER 2010, 19.30 U.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda
Notulen ALV 6 oktober 2009
Mededelingen bestuur / Post
Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2009/2010
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie 2010/2011
Jaarverslag 2009/2010
Jaarverslag En Passant
Prijsuitreiking
Bestuursverkiezing
Henk Haisma treedt af als voorzitter. Het bestuur draagt Wim Krijnen voor.
Als Wim Krijnen tot voorzitter wordt gekozen, die op dit moment secretaris is, ontstaan er 2
openstaande bestuursfuncties. De functie van extern wedstrijdleider was namelijk al vacant.
Voor het bekleden van deze functies draagt het bestuur Casper Rupert en Huub Roeterink
voor.
pauze (ca. 21.30)
Bestuursbeleid
Vaststelling begroting boekjaar 2010/2011
NOSBO-ledenvergadering (15-9-2010)
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting (beoogd: 23.00 u.)
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Verslag Algemene Ledenvergadering SC Groningen 6 oktober 2009
Aanwezig: Michiel Meeuwsen, Paul Zilverberg, Kiran Soerdjan, Joop Houtman, Ferry Ruigendijk, Edwin Zuiderweg, Nico Karsdorp, Bart Beijer, Arjen Tilstra, Johan Zwanepol, Joop Kremer,
Durk Elzinga, Hiddo Zuiderweg, Roel Donker, Huub Roeterink, Casper Rupert, Henk Haisma,
Judith Valkenburg, Wim Krijnen
Afwezig met kennisgeving: Erik Hoeksema, Jan Willem Tamminga, Annelies van de Heuvel
1.
Opening en vaststelling agenda
De vergadering begint 19.40 uur.
Er worden 2 punten aan de agenda toegevoegd: De enquête-uitslag dinsdagavond en het aanstaande jubileum (50 jaar) van de club.
2.
Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2009
Drie opmerkingen: Erik Hoeksema is niet gepasseerd, het is Uwe Rau en bereid zonder “t”.
N.a.v. de notulen een vraag van Huub Roeterink: wat zijn de Stichtingen Schaaktopteam Groningen en Schaakstad Groningen.
Schaaktopteam Groningen is de Stichting die in het leven is geroepen om de zaken van ons gesponsorde team te behartigen. Hiermee worden de financiële risico´s voor de club vermeden en
de stichting organiseert het Meesterklasseteam.
Schaakstad Groningen houdt zich bezig met een aantal zaken die het clubbelang overstijgen. Het
talententeam valt onder haar hoede. Daarnaast organiseert deze stichting het kersttoernooi, en de
Masterclub (voor 50+ers) valt onder haar verantwoordelijkheid. Verder gonst het in de stad over
verdere samenwerking tusse1n clubs maar dat is nog lang niet concreet.
3.
Mededelingen van het bestuur en post
Floris Zoutman heeft zijn taken als penningmeester het laatste half jaar neergelegd. Hij is naar
Rotterdam verhuisd. Paul Zilverberg heeft zijn taken overgenomen. Hij is daarbij geassisteerd
door Floris en Ferry Ruigendijk. Het was niet eenvoudig, maar thans lopen de financiën weer op
rolletjes.
4.
Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2008/2009
De penningmeester geeft een toelichting:
Het financiële resultaat valt tegen. Dat was even slikken voor de nieuwe penningmeester. De oorzaak ligt vooral in het teruglopende ledenaantal. Dit is vooral bij de jeugd het geval. Daar is het
ledental geslonken van 52 naar 33. De terugloop bij de volwassenen is minder dramatisch.
De penningmeester geeft op alle posten een toelichting.
De voorzitter meldt als eerste reactie dat gezien een teruglopend ledental van 144 naar 109, een
daling van bijna 25%, het negatieve resultaat eigenlijk meevalt.
Johan Zwanepol maakt een paar opmerkingen:
a. Het weekendtoernooi geeft een beter resultaat dan in de begroting was opgenomen;
b. Het rapidtoernooi is het slechts bezochte toernooi van het noorden. Hij vond de aankondiging
ook slecht;
c. De post overigen is ook niet uitgesplitst;
d. Waarin zit de terugloop van het jeugdledental.
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T.a.v. het teruglopende ledental jeugd merkt Hiddo op dat het voor een deel pech is. Vooral de
jeugdleden die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, zijn massaal opgestapt, terwijl er weinig nieuwe aanwas is geweest.
De voorzitter merkt op dat een van de onderdelen van de nieuwe begroting, het rapidtoernooi, al
is uitgevoerd en dat die wat resultaat betreft binnen de nieuwe begroting is gebleven.
Onder de overige kosten vallen o.a. de Nieuwjaarsimultaan en de kosten van de vrijwilligersavond.
Huub Roeterink vraagt zich af op welke datum het boekjaar wordt afgesloten. Antwoord: 31 juli.
Joop Houtman vraagt zich af of de nog te innen contributie van € 600,00 als oninbaar moet worden beschouwd. Het tegendeel is haast het geval. Er is al € 300,00 van binnen.
Ferry Ruigendijk merkt nog op dat Paul, zeker gezien de moeilijke opstandigheden zeer goed zijn
best heeft gedaan.
5.
Verslag kascommissie
Durk Elzinga merkt op dat de commissie zeer hartelijk door de penningmeester is ontvangen. In
korte tijd konden de vragen van de commissie beantwoord worden. De commissie merkt op dat
sommige leden van Groningen 1 en 2 geen contributie betalen. Mogelijk een wat ongelijke behandeling. Verder merkt de commissie op dat de inbaarheid van achterstallige contributie groter
is geworden. Een andere opmerking is dat 25 tot 30 leden automatisch betalen. Deze betaalwijze
zou gestimuleerd kunnen worden.
De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren hetgeen onder applaus wordt gedaan.
T.a.v. de contributie van het eerste en het tweede merkt de voorzitter op dat de vergoeding van de
sponsor overeenkomt met de te betalen contributie van het eerste en dat Harold Fischbach en
Uwe Rau geen reiskostenvergoeding krijgen.
6.
Benoeming kascommissie 2008/2009
Durk Elzinga zegt dat hij liever afziet van een verlenging van zijn deelname aan de kascontrolecommissie. Johan Zwanepol stelt zich beschikbaar. Joop Kremer stelt zich opnieuw beschikbaar.
De vergadering benoemt de nieuwe commissie.
7.
Jaarverslag 2008/2009
Groningen 3 heeft een geweldige prestatie geleverd: gepromoveerd en de beker gewonnen. Bovendien was de verslaggeving van uitstekende kwaliteit. Het vierde is ook nog verdienstelijk 3de
geworden in de promotieklasse. Verder geen commentaar op het jaarverslag. De voorzitter zegt
dank aan de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het jaarverslag.
8.
De dinsdagavond enquête
De uitslag van de enquête geeft geen eenduidig beeld. Er worden nogal wat verschillende redenen
aangegeven waarom men niet op de interne verschijnt. Redenen die worden genoemd zijn:
a. Te weinig mensen;
b. Niet gezellig;
c. Onvoldoende krachtmeting;
d. Tijdgebrek;
e. Ontbreken van een informele ruimte in de speelzaal;
f. Het duurt te lang;
5
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g. Flexibiliteit in de speelvormen ontbreekt;
h. Te vroeg beginnen.
Genoemde mogelijke verbeteringen zijn
i.
Bestaande locatie gezelliger maken;
ii. Rapidcompetitie organiseren met de mogelijkheid om introducés mee te nemen;
iii. Scheiding informeel – formeel b.v. door het aanbrengen van een gordijn;
iv. Jeugdleden naar de interne lokken b.v. door op vrijdagavond te spelen;
v. Internetschaakmogelijkheden scheppen;
vi. De hoofdingang gebruiken, betekent een vriendelijker entree;
vii. NOSBO-wedstrijden onder brengen bij de clubs;
viii. Samenwerking met andere verenigingen;
Er wordt op verschillende manieren gereageerd.
1. De rapid-competitie is een paar jaar geleden, niet zonder reden, afgeschaft;
2. Gezelligheid in de speelruimte betekent ook meer onrust wat ten koste gaat van concentratie;
3. Er is ook sprake van een beeldvorming, die onterecht aangeeft dat het niet gezellig zou zijn;
4. Het gaat niet om de ruimte, maar om de mensen;
5. Er zitten ook voordelen aan de bestaande ruimte: groot, goed meubilair, een analyseruimte;
6. Opmerkelijk is dat de opkomst bij plattelandsverenigingen wat betreft het percentage van het
aantal leden groot is. Je moet al een bijzondere reden hebben om niet te komen;
7. Er zijn ook maatschappelijke oorzaken: afname verenigingsleven, activiteit als verband, activiteiten meer op persoonlijke maat gesneden, diversiteit en variatiebehoefte;
Het bestuur zal bezien welke initiatieven er genomen kunnen worden.
9.
Jaarverslag En Passant
Voor de EP is er afgelopen jaar niets veranderd. Wel moeten we ons afvragen of het clubblad op
dezelfde manier moet worden voortgezet. Dit komt bij het beleid van de vereniging aan de orde.
10. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt begonnen met extra aandacht voor al het vrijwilligerswerk dat in de vereniging wordt verricht. De laatste jaren was het gebruikelijk een vrijwilliger van het jaar aan te
wijzen. Met de nodige schroom wordt dat ook dit jaar gedaan. De schroom komt voort uit het feit
dat deze eer als een soort eindstation is gaan werken voor de betreffende vrijwilliger. Het bestuur
hoopt dat dit nu niet het geval zal zijn. Ferry Ruigendijk krijgt dit jaar de eer, zelfs met enige stoffelijke blijk van waardering: een schaakpotlood met een gummetje zodat blunders weer kunnen
worden gecorrigeerd. In een moeilijke tijd heeft hij als penningmeester weer voldoende reserve
op kunnen bouwen, thans is hij actief in de Stichting Topschaakteam Groningen en hij was ook
niet te beroerd om nu de nieuwe penningmeester te ondersteunen.
Roel Donker wordt gehuldigd als de nieuwe clubkampioen. Edwin Zuiderweg is tweede geworden. De periodekampioenen krijgen hun prijzen en de prijzen voor de rapidcompetitie worden
uitgereikt.
11.
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12. Groningen 1
Bart Beijer neemt het woord. De huidige sponsor bouwt in 2 jaar zijn activiteiten af. Dat betekent
dat we het dit seizoen met de helft van de bijdrage moeten doen en volgend seizoen is er geen
sponsoring meer. Dan moet je een keuze maken. Op dezelfde wijze doorgaan en maar zien waar
het schip strandt, het beschikbare geld uitsmeren over een heel seizoen of je op een paar cruciale
wedstrijden richten. Wij kiezen voor de laatste optie. Behoud van een plaats in de meesterklasse
is het doel voor dit jaar en we moeten ons verder richten op het volgende seizoen, daar de middelen voor zien te verwerven. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat een ongesponsord
team, zoals b.v. LSG en Sas van Gent, het Volendam van de meesterklasse is. De ambitie die wij
hebben is in de meesterklasse te blijven, de jeugd een plaats te geven en publieksactiviteiten te
organiseren. Daarvoor hebben we geen topsponsor nodig, maar er moet wel geld zijn. Een sponsor die landskampioen wil worden slaan we niet af, maar we zijn er in eerste instantie niet op gericht. Er zijn 4 zoekvelden om geld te verwerven: een hoofdsponsor, sub-sponsoren, bedrijvendonateurs en gewone donateurs. Sponsoren zijn moeilijk te vinden. Ze hebben geen economisch belang. Er is ondersteuning van een reclamebureau gevraagd. Gewone donateurs werven zou een
sneeuwbaleffect zijn, een soort piramidespel. Om een en ander te promoten zijn kaartjes gemaakt.
Huub Roeterink geeft aan dat je aan donateurs tijdens de wedstrijden de nodige aandacht moet
besteden b.v door consumptiebonnen te verstrekken.
Joop Houtman geeft aan dat je ook spelers zou kunnen sponsoren b.v. door de universiteit.
Bart geeft aan dat hij wethouder van Schie heeft aangesproken, maar daar zit niets in. Misschien
economische zaken, of wat doen in het kader van de Hanzesteden.
De voorzitter vraagt de vergadering: wat te doen als we geen sponsor vinden. Het team terugtrekken? En kan er een verbond met Schaakstad Groningen worden gesloten
Joop Houtman geeft aan dat hij daarvoor niet kiest. We spelen ervoor.
Bart geeft aan dat er wel 2 of 3 spelers zouden blijven, maar buitenlanders zijn niet meer aan de
orde. Hij noemt Schaakstad Groningen een matras met een lappendeken, zeg maar te weinig stabiel. Hij geeft aan dat we het team wel in eigen hand moeten houden. Als bij schaakstad er één
valt, valt alles mee om. Het kan wel een samenwerkingsverband zijn met schaakstad als paraplu.
Joop Houtman geeft nog aan dat Sergei Tiviakov de sterkste speler is, maar minder aantrekkelijk
voor een sponsor.
Bart gaat met hem praten, maar voor dit seizoen zit er nog niets in.
Edwin Zuiderweg waarschuwt voor de gevaren van het doorschuiven van spelers naar het eerste.
Het derde loopt dan grote kans te degraderen.
13. Bestuursbeleid
De ambitie is dat de KNSB-teams zich in hun klasse handhaven. Groningen 4 moet kampioen
worden. Groningen 5 promoveert. Groningen 6 zal moeten vechten tegen degradatie en Groningen 7 heeft een kans zich in de tweede klasse te handhaven.
Voor Groningen 2 en 3 worden er deze winter 4 trainingsavonden georganiseerd. De eerste is op
27 oktober en wordt gegeven door Erik Hoeksema.
Voor de NOSBO-teams kunnen op initiatief van de teams teamtrainingen georganiseerd worden.
Michiel Meeuwsen geeft aan dat dit voor Groningen 7 eigenlijk al gebeurt in de vorm van de trainingen van Peter Bodewes.
Durk Elzinga neemt het woord t.a.v. het beleid met de EP. Dit jaar zullen er maar 7 nummers
worden uitgegeven. Voor een deel komt dat doordat het eerste nummer i.v.m. de uitgestelde ALV
later is uitgekomen. Voor een ander deel heeft het een relatie met de begroting voor het komend
7
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seizoen, die een tekort vertoont. Daarnaast zal de externe competitie wat minder ruimte krijgen.
M.n. de tabellen zullen verdwijnen, omdat dit toch altijd mosterd na de maaltijd is. De tabellen
zijn allang ingekeken op de diverse sites. Het voegt dus niets toe. Ook dit levert een bezuiniging
op. Minder pagina´s.
Bart Beijer geeft aan dat hij het wel op prijs stelt als de eindtabellen worden opgenomen.
De vergadering gaat met het voorstel rondom de EP akkoord.
14. Vaststelling begroting boekjaar 2008/2009
De begroting vertoont een tekort. De voorzitter geeft aan dat naar de posten goed is gekeken,
maar dat er nergens meer wat te halen valt. De KNSB-kosten vallen hoger uit, omdat we nu met 3
teams vertegenwoordigd zijn. De kaasschaafmethode werkt ook niet. Het bestuur vindt het acceptabel om met dit tekort te werken en dus wat in te teren op de reserve.
Ferry Ruigendijk geeft aan dat mogelijk het prijzengeld wat omhoog moet en vraagt zich af of de
jeugdafdeling, gezien het mindere ledental, niet met een kleiner budget toe kan. M.n. in de variabele kosten valt mogelijk wat te halen.
De voorzitter geeft aan dat de begroting zeer strikt gehanteerd zal worden. Hij zegt ook dat er op
dit moment geen inzicht is in het deelresultaat van de jeugdafdeling en het weekendtoernooi.
Daar zal aan gewerkt worden, zodat die kosten ook beheersbaar zijn. Als we een sluitende begroting willen krijgen zullen er radicale maatregelen genomen moeten worden, dus delen van het
programma schrappen.
Joop Kremer merkt op dat het jubileum niet in de begroting is opgenomen.
Aan de hand van deze vraag komt er een discussie op gang: hoe dit te organiseren, waarbij duidelijk wordt dat het jubileum budgettair neutraal moet zijn en dat het bestuur in eerste instantie niet
het initiatief neemt, hoewel uit de vergadering wel naar voren komt dat het bestuur vertegenwoordigd moet zijn. De suggestie wordt gegeven het toch al bestaande programma met een jubileumsaus te overdekken. Mogelijk dat daar gemeentelijke middelen voor te verwerven zijn. Johan
Zwanepol zegt toe iets op papier ter zetten.
De discussie over de begroting wordt afgerond door een besluit over een gedeeltelijk oplossen
van het begrotingstekort. De contributie wordt met € 5,00 verhoogd. Dan zijn we lang nog niet de
duurste club van de stad.
15. NOSBO-ledenvergadering
Er was op de ledenvergadering een voorstel van Haren aan de orde om leden voor een andere
club dan hun eigen club in de KNSB uit te laten komen. Het voorstel is niet in stemming gebracht.
Op de vraag van Bart Beijer naar de vertegenwoordiging van de NOSBO in de bondsraad wordt
geantwoord dat de voorzitter van de NOSBO in de bondsraad zit. Jan Hollander zit namens de
clubs in de bondsraad en Henk Haisma is zijn vervanger.
16. W.v.t.t.k.
Andere zaken zijn al aan de agenda toegevoegd.
17. Rondvraag
Nico Karsdorp vraagt of de interne partijen mee kunnen gaan tellen voor de KNSB-rating.
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De voorzitter antwoordt dat dit een paar jaar geleden het geval was, maar dat dit weer is afgeschaft om zodoende onbevangen de partijen op dinsdag te kunnen spelen. Het kan wel, maar we
doen het niet meer.
Paul Zilverberg vraagt of de kast weer eens uitgemest kan worden.
Hier zal op een dinsdagavond, voor de interne aandacht aan worden besteed. De hele club komt
dan natuurlijk een half uur vroeger.
Ferry Ruigendijk geeft aan dat het moeilijk is vrijwilligers te vinden. Dat kan alleen maar worden
beaamd.
Om ongeveer 23.30 uur wordt de ALV gesloten.

9
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COMPETITIE

2009 – 2010
Stand periode 3

4-05-2010

GROEP A
Rating
1. Roel Donker
2133
2. Edwin Zuiderweg
2032
3. Maurice van Mourik 1759
4. Tim Loos
1644
5. Geert Kloppenburg 1950
6. Koen Haveman
1985
7. Peter Bodewes
1787
8. Andreas Tasma
1788
9. Klaas Abma
1819
10. Nico Karsdorp
1777
11. Henk van Putten
2118
12. Casper Rupert
1937
13. Aldert Grashuis
1900
14. Rudolf Potze
2100
15. Kiran Soerdjan
1900
16. Huub Roeterink
1812
17. Uuldrick Groeneveld 1391
18. Henk Pompstra
1819
19. Oswaldo Sield
1591
20. Joop Kremer
1654
21. Marcel Pouw
1796
22. Michiel Meeuwsen 1298
23. Eise Bakker
1691
24. Hiddo Zuiderweg
1906
25. Jan-W Tamminga
1561
26. Wim Krijnen
1586
27. David Knight
1750
28. Mehrat Parouty
1500
29. Luke Faber
1500
30. Melchior Hillenkamp 1400
31. Wim van Beersum 1983
32. Johan Mostertman
1750
33. Erwin Kok
1400
34. Johan Zwanepol
1857
35. Durk Elzinga
1397
36. Paul Zilverberg
1502
37. Tony Westermann
1494
38. Henk Haisma
1639
39. Ton Bontsema
1625
40. Jouke Luxema
1300

Score Pnt
7.0 – 9 25
7.5 – 11 24
4.5 – 5 24
4.0 – 6 22
2.5 – 3 22
2.0 – 2 22
3.0 – 5 21
3.0 – 5 21
2.5 – 4 21
2.0 – 3 21
2.0 – 3 21
2.0 – 3 21
1.0 – 1 21
1.0 – 1 21
1.0 – 1 21
1.0 – 1 21
1.0 – 1 21
4.0 – 8 20
4.0 – 8 20
3.0 – 6 20
2.5 – 5 20
2.5 – 5 20
2.0 – 4 20
1.0 – 2 20
1.0 – 2 20
3.0 – 7 19
3.0 – 7 19
1.0 – 3 19
1.0 – 3 19
0.5 – 2 19
0.0 – 1 19
0.0 – 1 19
0.0 – 1 19
2.0 – 6 18
0.0 – 2 18
2.5 – 8 17
2.0 – 7 17
2.0 – 7 17
4.0 – 12 16
0.0 – 5 15
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Uitslagen per ronde (periode 1)
Ronde 12
Roel Donker
Marcel Pouw
Maurice v Mourik
Paul Zilverberg
Joop Kremer
Tony Westermann

22/6/10
- Henk Pompstra
rem
- Edwin Zuiderweg rem
- Henk Haisma
1-0
- Wim Krijnen
rem
- Ton Bontsema
1-0
- Jouke Luxema
1-0

Ronde 11
Peter Bodewes
Edwin Zuiderweg
Geert Kloppenburg
Johan Zwanepol
Wim Krijnen
Marcel Pouw
Henk Haisma
Jouke Luxema

15/6/10
- Roel Donker
0-1
- Henk Pompstra
1-0
- Jan-W Tamminga 1-0
- Klaas Abma
0-1
- Michiel Meeuwsen rem
- Ton Bontsema
1-0
- Tony Westermann 1-0
- Paul Zilverberg
0-1

Ronde 10
Oswaldo Sield
Michiel Meeuwsen
Henk Pompstra
David Knight
Ton Bontsema
Paul Zilverberg

- Edwin Zuiderweg
- Tim Loos
- Joop Kremer
- Rudolf Potze
- Johan Zwanepol
- Henk Haisma

Ronde 9
Roel Donker
Edwin Zuiderweg
Klaas Abma
Luke Faber
Durk Elzinga
Wim Krijnen
Tony Westermann

1/6/10
- Maurice van Mourikrem
- Nico Karsdorp
1-0
- Geert Kloppenburg rem
- Oswaldo Sield
0-1
- Andreas Tasma
0-1
- Ton Bontsema
1-0
- Paul Zilverberg
rem

Ronde 8
Maurice v Mourik
Nico Karsdorp
Peter Bodewes
Geert Kloppenburg
Tim Loos
Oswaldo Sield
Johan Zwanepol
Ton Bontsema

25/5/10
- Edwin Zuiderweg 1-0
- Hiddo Zuiderweg 1-0
- Joop Kremer
1-0
- Marcel Pouw
1-0
- Mehrat Parouty
1-0
- Durk Elzinga
1-0
- Tony Westermann 1-0
- Henk Haisma
1-0

8/6/10
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
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Ronde 7
Marcel Pouw
Edwin Zuiderweg
Maurice v Mourik
Johan Mostertman
Nico Karsdorp
Tony Westermann
Andreas Tasma
Henk Haisma
Paul Zilverberg

juli 2010

- Roel Donker
- Peter Bodewes
- Tim Loos
- Huub Roeterink
- Erwin Kok
- Luke Faber
- Wim Krijnen
- Oswaldo Sield
- Ton Bontsema

18/5/10
0-1
rem
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
rem

Roel Donker
clubkampioen 2009-2010
Roel Donker is voor de 2e keer in successie
clubkampioen geworden. In de laatste ronde
volstond een remise tegen Henk Pompstra.
Edwin Zuiderweg had de laatste periode nog
kunnen winnen door te winnen van Marcel
Pouw. Dit lukte niet, integendeel hij moest alle zeilen bijzetten om niet te verliezen tegen
een ontketende Pouw. Edwin is wel 2e geworden in de strijd om het clubkampioenschap. Maurice van Mourik, die een sterke 3e
periode speelde, eiste de 3e plek voor zich op.
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OPEN GRONINGER KAMPIOENSCHAP 2010
Weekendtoernooi 13 t/m 16 mei 2010
Uitslag A-groep
Nr Naam

Score Rating 1 2 3 4 5 6 7

1 IM Hoeksema, Erik

6.0

2294

1 1 1 ½ 1 1 ½

2 Hummel, Erik-Jan

5.5

2273

1 1 1 ½ 1 1 0

3 GM Ernst, Sipke

5.5

2553

1 ½ 1 1 0 1 1

4 Geurink, Jasper

5.0

2319

1 1 0 1 1 0 1

5 FM Van Assendelft, Floris 4.5

2334

1 1 0 0 ½ 1 1

6 Rietveld, Renze

4.5

2263

½½½ 0 1 1 1

7 Donker, Roel

4.0

2202

½½ 1 1 1 0 0

8 Maatman, Nick

4.0

1876

½ + ½ 1 0 0 1

9 Jellema, Yme Jan

4.0

2165

1 0 ½ 0 1 1 ½

10 FM Clemens, Adrian

4.0

2216

1 ½½ 0 1 ½½

11 Tromp, Pieter

4.0

1980

½½ 1 0 ½ 1 ½

12 Hommes, Elmar

3.5

1988

= ½ 0 1 1 ½ 0

13 Dijkstra, Maarten

3.5

2001

0 ½ 1 1 0 0 1

14 Groenewold, Jan Joris

3.5

2242

1 0 0 ½ 0 1 1

15 Wielenga, Wiebe

3.5

2014

0 1 0 ½ 0 1 1

16 Cako, Laszlo

3.0

2116

1 0 1 1 0 0 0

17 Burggraaf, Jan-Theodoor 3.0

1969

0 = ½ 1 0 1 0

18 Rupert, Casper

3.0

1990

0 - + 0 1 1 0

19 Maris, Ivo

2.5

2052

0 1 1 0 ½ 0 0

20 Van Brussel, Bert

2.5

1802

0 + 0 1 ½ 0 0

21 Zuiderweg, Edwin

2.5

2041

0 = 0 0 1 0 1

22 Verhoef, Ruud

2.5

1808

0 ½½ 0 + 0 ½

23 Dijkstra, Arjan

2.0

1979

- - 1 0 - 1 -

24 Den Boer, Paul

2.0

1851

1 0 0 1 0 0 0

25 Jonkman, Fokke

2.0

1888

0 0 0 1 0 0 +

26 Hupkes, Jasper

1.0

1848

0 0 = 0 0 0 ½
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Uitslag B-groep
Nr Naam

Score Rating 1 2 3 4 5 6 7

1 Ten Velde, Jeffrey

6.0

1747

1 1 = 1 ½ 1 1

2 Seijen, Henk

5.0

1777

1 1 1 1 ½ 0 ½

3 Kloppenburg, Geert

5.0

1871

1 1 1 0 1 1 0

4 Mostertman, Johan

5.0

1749

1 ½ 1 0 1 ½ 1

5 Knight, David

5.0

1739

1 = 1 1 ½ 0 1

6 Van den Bos, Frans Pieter

5.0

1834

1 1 0 ½ 1 1 ½

7 Haisma, Henk

4.5

1665

0 + ½ = 1 1 ½

8 Dijkstra, Johan

4.5

1468

0 0 + 1 1 ½ 1

9 Steijvers, Leon

4.5

1631

= ½½ 1 ½½ 1

10 Naasz, Robert

4.5

1730

1 0 1 ½ 0 1 1

11 Steggink, Fred

4.5

1741

0 1 0 1 1 1 ½

12 Pouw, Marcel

4.0

1876

1 1 0 1 0 ½½

13 Kleter, Ernst Jan

4.0

1633

+ 0 1 ½½ 1 0

14 De Wit, Gerard

4.0

1747

½½ 1 ½½ 0 1

15 Van der Mossel, Harm

4.0

1641

0 1 = 0 1 1 ½

16 Hartog, Frank

4.0

1733

½½ 0 0 1 1 1

17 Van Indie, Frank

3.5

1750

1 1 0 1 ½ 0 0

18 Wemmenhove, Arend Arjen 3.5

1579

½½½ 1 ½½ 0

19 Van Os, Ben

3.5

1705

0 1 1 = ½½ 0

20 Rinzema, Foppe Aize

3.5

1313

1 0 1 = 0 1 0

21 Ham, Jaap

3.5

1750

1 = 0 0 1 0 1

22 Boontje, Willem

3.5

1689

1 0 0 1 0 ½ 1

23 Nieuwenweg, Rob

3.5

1596

0 0 1 0 1 ½ 1

24 Kosse, Lukas

3.0

1442

1 ½ 1 0 0 0 ½

25 Elzinga, Durk

3.0

1417

1 0 1 0 0 0 1

26 Wijbenga, Frits

3.0

1675

= ½½ 1 ½ 0 0

27 Ruigendijk, Ferry

3.0

1744

1 0 0 = 0 1 ½

28 Van der Veen, Anne

2.5

1722

0 1 0 ½ 1 0 0

29 Westermann, Tony

2.5

1583

0 0 1 = 1 0 0

30 Meeuwsen, Michiel

2.5

1418

0 1 0 0 ½ 0 1

31 Zilverberg, Paul

2.5

1421

½½ 0 ½ 0 1 0

32 Bosscher, Rutger

2.5

1035

0 ½ 0 1 0 1 0
13
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33 Krijnen, Wim

2.5

1585

0 0 0 1 ½½½

34 Hut, Hans

2.0

1427

0 ½ 1 0 0 ½ 0

35 Leuw, Ed

2.0

1631

0 ½ 0 0 0 + ½

36 Peek, Jan

1.5

1602

0 ½ 1 0 0 0 0

37 Steenbergen, Ruud

1.0

1372

- - - - - - 1

38 Dijks, Robert

1.0

1455

0 0 0 0 + 0 0

39 Van Mourik, Maurice

0.5

1777

= - - - - - -

40 Den Boer, Paul

0.0

1851

- - - - - - -

41 Bax, Marton

0.0

1344

- - - - - - -
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MASSAKAMP SC GRONINGEN - UNITAS
In het kader van de viering van het 50-jarig jubileum van SC Groningen werd op 19 mei een massakamp Gehouden tussen SC Groningen en Unitas. Er werd gestreden op 28 borden.
Na een aanvankelijk ruime voorsprong van 6-2 voor SC Groningen, liepen de gasten in zodat
halverwege de teller voor beide clubs op 7 punten stond 7-7. De einduitslag werd tenslotte 13-15.
Unitas

1937

SC Groningen

1883

15

13

Jasper Geurink
Erik-Jan Hummel
Grisha Kodentsov
Adrian Clemens
Jan Baljé
Yme Jan Jellema
Martin Riksten
Laszlo Cako
Geon Knol
Fons van Hamond
Micha Jans
Michiel Boekschoten
Bert Westerkamp
Marjoke Groot
Taco van der Poel
Frans Vermeulen
Egbert Huizinga
Govert Pelikaan
Wout Knol
Jorden van Foreest
Meine Straatman
Jeffrey ten Velde
Gerard de Wit
Ynte Visser
Lucas van Foreest
Jan Drolenga
Sem Brandenburg
Jan Schut

2319
2273
2251
2216
2202
2165
2149
2116
2040
2079
2081
2039
1936
1915
1898
1879
1853
1851
1834
1819
1757
1747
1747
1696
1641
1615
1566
1550

Erik Hoeksema
Joost Wempe
Roel Donker
Michael Riemens
Henk van Putten
Uwe Rau
Rudolf Potze
Peter Hendriks
Edwin Zuiderweg
Xander Mostertman
Casper Rupert
Arjan Dijkstra
Hiddo Zuiderweg
Gerhard Rickers
Johan Zwanepol
Maurice van Mourik
Nico Karsdorp
Tjisse Tilma
Jaap Ham
Guido Visser
Annelies v/d Heuvel
Eisse Bakker
Job Holtz
Joop Kremer
Bart Beijer
Wim Krijnen
Olav Mostertman
Michiel Meeuwsen

2294
2282
2201
2197
2134
2097
2083
2082
2041
2011
1990
1979
1946
1941
1825
1779
1769
1762
1750
1745
1697
1687
1681
1650
1619
1585
1488
1418

1
1
0,5
1
1
0
1
0
1
0
0
0,5
0,5
0,5
1
0
0,5
0,5
0,5
1
0
1
1
1
0
0,5
0
0

0
0
0,5
0
0
1
0
1
0
1
1
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5
0,5
0,5
0
1
0
0
0
1
0,5
1
1

Partijen uit de massakamp (1)
Erik Hoeksema
Als parttime coach van Groningen 5 volg ik
de verrichtingen van mijn pupillen altijd met

aandacht. Pikken ze het een beetje op, worden
mijn wijze lessen op de juiste wijze in de
praktijk gebracht? Zo klampte Henk Haisma
mij tijdens het weekendtoernooi ineens aan.
“Die tegenstander van mij begon met een
gekke actie op de koningsvleugel. Dus wat
15
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doe ik? Ik reageer in het centrum, precies zoals jij dat ons hebt geleerd.” Kijk, daar doe je
het allemaal voor, wat kun je je nog meer
wensen als trainer? De tranen sprongen me in
de ogen!

juli 2010

dat in de klassieker The Green Mile, of denk
ook aan de onvergetelijke John Rambo met
zijn “Don’t push it, or I’ll give you a war
you’ll never forget” in First Blood.
12...Pxg4 13.hxg4 b5 ZIE DIAGRAM 1.

Tijdens de massakamp Groningen-Unitas
speelde een andere leerling een uitstekende
partij. Annelies van den Heuvel versloeg
Meine Straatman, toch een speler met zestig
ratingpunten meer dan mijn pupil. Aan varianten waag ik me niet of nauwelijks, ik zal
het bij algemene bespiegelingen laten.
Wit: Meine Straatman (1757)
Zwart: Annelies van den Heuvel (1697)
Siciliaans.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Le2
Geen theorie dus met 3.d4, maar een boerenkoolvariant. Ook tegen dergelijke nonopeningen tracht ik mijn leerlingen te wapenen.
3...Pf6 4.d3 g6 5.Pbd2 Lg7 6.c3 e5 7.Pf1 h6
Een klein maar nuttig zetje. Zwart heeft nooit
meer last van Pg5 of Lg5.
8.Pg3 d6
Niet slecht natuurlijk, maar zwart kon hier in
één keer d7-d5 doorzetten. Dat is ook nog
eens helemaal volgens het principe van centrumactie versus flankaanval.
9.0-0 0-0 10.h3 Le6 11.Ph2 Dd7 12.Pg4
Een manoeuvre (Pf3-h2-g4) die je wel eens in
het Spaans ziet. Maar in die Spaanse stellingen is wit de baas in het centrum, hier kan
zwart steeds (met d6-d5) de macht in het centrum grijpen. M.a.w. de witte manoeuvre
heeft hier weinig om het lijf.
Toch had de witspeler op dit moment samen
met een teamgenoot veel plezier. De boodschap was duidelijk: “Jongens, kijk eens wat
voor rare zetten ik durf te spelen, haha. Ach,
tegen dit blondje kan ik me alles permitteren.” Wie Annelies een beetje kent weet dat
dergelijke intimidatie-pogingen juist averechts werken... “Dead man walking” heet
16

Een zet die me niet zo bevalt. Zwart speelt
met het idee van b5-b4, maar omdat de loper
op g7 tegen zijn eigen pion op e5 aankijkt zal
er weinig kracht uitgaan van die opmars.
Sterker nog, het komt er zelfs helemaal niet
van in deze partij. Liever zou ik 13...d5 spelen, indachtig de wijze woorden van onze
voorzitter in de inleiding. En dan de b-pion
eventueel naar b6, staat pion c5 ook lekker
stevig gedekt.
14.Pf5!?
Plotseling een interessante zet. Wit offert een
pion om zijn loper op e2 te activeren.
14...gxf5
Neemt de uitdaging aan. Ook mogelijk was
14...Kh7 om pion h6 te dekken, maar na
15.Pxg7 Kxg7 is zwart de loper van de zwarte
velden kwijt. Niet meteen het eind van de wereld in deze gesloten stelling, maar mocht de
stelling ooit opengebroken worden dan zal
zwart de – nu nog sluimerende - reus van de
zwarte velden pijnlijk gaan missen.
15.gxf5 Lxf5 16.exf5 Dxf5 17.Lf3 Dd7
18.Ld5 ZIE DIAGRAM 2.
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Zo verhindert wit d6-d5. Strategisch thema:
wit beheerst nu de witte velden, is dat voldoende compensatie voor de pion? Mijn gevoel zegt me van wel.
18...Tac8 19.Dh5 Kh7 20.f4
Een ander idee is 20.g4!? om f7-f5 onaantrekkelijk te maken. Verder komt g4-g5 in de
stelling. Zwart heeft echter een sterk antwoord: 20...Pe7! Nu is 21.Le4+ f5 22.gxf5
Pxf5 niet gevaarlijk voor zwart, wit kan niet
profiteren van de penning en d6-d5 zit eraan
te komen. Belangrijk is dat wit na 20.g4 Pe7!
niet op f7 kan slaan: 21.Lxf7? Txf7! 22.Dxf7
Dxg4+ 23.Kh2 Tf8! 24.Dxe7 Tf3 en zwart
wint in de aanval.
20...f5 21.Ld2 Tce8
Zwart kan zich moeilijk aan de druk ontworstelen. Na een zet als Pe7 is Lf7! steeds een
vervelende reactie.
22.Tae1 a5 23.Tf3 exf4
Na lang aarzelen gespeeld, hoewel deze zet
de eerste ingeving was van Annelies. Minder
rationele overwegingen als ‘die Hoeksema zal
dit wel weer een rotzet vinden’ hielden haar
eerst tegen. Maar ik snap deze zet heel goed:
zwart voelt steeds onaangename druk over de
witte velden en wil duidelijkheid in het centrum.
24.Txe8 Txe8 25.Txf4 Tf8 (DIAGRAM 3.)
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Nu kan wit afwikkelen naar een min of meer
gelijke stelling via 26.Lxc6 Dxc6 27.Txf5,
maar hij besluit op winst te spelen.
26.Th4?!
Een betere poging was 26.g4! waarna zwart
heel erg op moet passen. Twee varianten:
26...fxg4 27.Le4+ Kh8 28.Dg6, of 26...Pe7
27.Lf7 fxg4 28.Tf6!! en wit heeft plotseling
winnende aanval.
26...Tf6 27.d4
Een ingrijpende beslissing. Het zwarte paard
kan nu niet langer naar e5, maar pion d4 kan
makkelijk zwak worden.
27...cxd4 28.cxd4 Tg6? ZIE DIAGRAM 4.
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Laat een klein trucje toe, die dingen kunnen
gebeuren in een zware partij waarin je vooral
bezig bent met positionele overwegingen. Beter was 28...Pe7.
29.Le3?
Wit profiteert niet. Na het verrassende
29.Lg8+! Kxg8 30.Dxg6 staat wit ineens op
winst.
29...De7!
Een venijnig zetje, zwart loert naar h4 en naar
e3.
30.Kf2?
Het wordt de witspeler allemaal te veel. Aangewezen was 30.Lf2.
30...Pb4! ZIE DIAGRAM 5.

Valt de loper op d5 aan en dreigt bovendien
zowel Pc2 als Pd3+. De glimlach op het gezicht van Meine Straatman bevroor. De wankele witte stelling stort met donderend geraas
in.
31.Lf3 Pc2 32.Te4
In plaats van opgeven. Ook na 32.Ld2 Lxd4+
33.Kf1 Pe3+ wint zwart.
32...fxe4 33.Lg4 Pxe3 en wit gaf op.
Hoe verging het de coach zelf? Na mijn succesvolle weekendtoernooi dacht ik de hele
wereld aan te kunnen, maar in opkomende
tijdnood verknoeide ik een mooie stelling.

18
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Tja, je kunt rekenen wat je wilt maar mijn eigen ervaring is helaas dat meer dan de helft
van je berekeningen niet klopt of op zijn
minst onvolledig is.
Wit: Jasper Geurink (2319)
Zwart: Erik Hoeksema (2294)
Siciliaans.
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pc6 4.Lxc6 bxc6
5.0-0 e5 6.c3 g5!? ZIE DIAGRAM 6.

Een agressieve zet, een duidelijk teken dat de
zwartspeler er zin in heeft. Een enkeling
vroeg zich af: kan dat wel, niet ontwikkeld
zijn en toch aanvallen? Maar zwart speelt niet
op aanval, hij is puur positioneel bezig. Wits
sterkste stuk is het paard op f3, dat wil ik verdrijven met g5-g4 om zo wits invloed in het
centrum drastisch in te perken. En bovendien:
wat heeft nou wit eigenlijk gedaan deze eerste
zes zetten? Twee zetten geïnvesteerd om een
loper tegen een paard te ruilen, waarmee ook
nog eens het zwarte pionnencentrum werd
versterkt. Het grote bezwaar van g7-g5: het
zal onherroepelijk leiden tot gaten achter de
linies. Maar kan wit daar van profiteren?
De tekstzet is zelfs eens gespeeld door Judit
Polgar, in een rapidpartij tegen niemand min-
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der dan Kasparov. Dat ze die partij kansloos
verloor is natuurlijk weer een ander verhaal...
7.d4!
Wit offert een pion voor een langdurig initiatief.
7...g4 8.Pfd2 cxd4 9.cxd4 exd4 10.Pc4 c5
11.b4.
Een breekzet die erbij hoort. Wit wil zo veel
mogelijk lijnen openen. Kasparov speelde
trouwens 11.Te1.
11...Le6 12.bxc5 dxc5 13.e5 Lxc4.
Natuurlijk deed het me pijn om afstand te
doen van het loperpaar, maar na 13...Ph6
vond ik 14.Lxh6 Lxh6 15.Pd6+ Ke7 16.f4
vervelend. Mogelijk ten onrechte: na het
nuchtere zetje 16...f6! stokt de witte aanval.
14.Da4+ Dd7 15.Dxc4 Pe7.
Zwart geeft zijn pion – tijdelijk – terug om
eindelijk wat stukken in het spel te brengen.
16.Dxc5 Pg6 17.Da5 Lg7 18.La3!
De korte rokade van zwart moet verhinderd
worden.
18...Lxe5 19.Pd2 f6 ZIE DIAGRAM 7.

In de vooruitberekening leek dit me heel stevig, maar dat is een misvatting. Aan de andere kant: je moet wel heel goed zijn om te
voorzien dat deze stelling niet deugt voor
zwart.
20.f4?
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Het juiste idee, de verkeerde uitvoering. Eerst
20.Tae1! (Geurink, Rybka) was sterker. Een
variantje: 20...Kf7 21.f4! Lxf4 (21...Pxf4?
22.Txe5 fxe5 23.Dxe5) 22.Txf4 Pxf4 23.Te7+
Dxe7 24.Lxe7 Kxe7 en wit wint. Na 20.Tae1!
Kf7 21.f4! is 21...Lc7 nog het beste, maar wit
heeft sterke aanval na 22.Dh5 Kg7 23.Pe4.
20...Pxf4 21.Tae1 Dd5!
Dat is het enorme verschil met eerst 20.Tae1,
dan heeft zwart deze geweldige tussenzet niet.
22.Da4+ Kf7 23.Te4!
Oei niet gezien, deze mooie centrale zet
waarmee wit een pion terug haalt.
23...Pg6 24.Txg4 The8 25.Pf3 Lf4 26.Lc1
Le3+ 27.Kh1 Tc8 28.Lb2 (DIAGRAM 8.)

Er zou genoeg te zeggen zijn over de laatste
vijf zetten, maar dan zou dit stuk echt te lang
worden. Op zich heeft wit onvoldoende voor
de pion, maar zijn compensatie is voor de
twijfelende mens van de allerergste soort: vage dreiginkjes tegen de zwarte koning. Voortdurend moet je als zwartspeler de neiging tot
zelfvernietiging onderdrukken. Het onvermijdelijke gevolg - zwart komt in tijdnood, en
dat moet je nu juist niet hebben in zo’n stelling.
28...h5
Een griezelige zet om uit te voeren bij snel
slinkende bedenktijd. Het is niet slecht, maar
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het maakt de zwarte stelling luchtiger en minder solide.
29.Tg3 Dc4 30.Dd1 Tcd8 31.La1
Wit zet zijn stukken veilig neer en wacht af
hoe zwart verder denkt te komen.
31...Lf4 32.Th3 d3
Een zware beslissing, nu gaat de loper op a1
weer meedoen.
33.Pd2 Dc2?
Gebaseerd op een misrekening. Beter was
33...Dxa2 of 33...Dc6.
34.Dxh5! Dxd2.
Verliest geforceerd. Ik had 34...Th8 ‘met
winst’ gepland, maar dan heeft wit nog
35.Df5! met aanval op f6. Toch had ik me
daar op in moeten laten, na 35...Dc6 leeft
zwart nog.
35.Dh7+ Ke6 36.Dxg6 ZIE DIAGRAM 9.
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Partijen uit de massakamp (2)
Michiel Meeuwsen
Helaas verloren we de massakamp van Unitas
zoals jullie wellicht al hebt vernomen met 2
punten verschil.
Aan mij heeft het niet gelegen want ik won
overtuigend van Jan Schut. Ik had gezien dat
de zwarte dame erg weinig velden had en
daar gebruik van makend kwam er een combinatie in de stelling waarmee ik een stuk
won en een pion (al had ik ook een pion geofferd om het loperpaar te krijgen).
Michiel Meeuwsen - Jan Schut
Massakamp, bord 32
Van Geet opening
1.Pc3 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 d6 5.e4
Pf6 6.Le2 Le7 7.0-0 0-0 8.Pf5 Pxe4 9.Pxe7+
Dxe7 10.Pxe4 Dxe4 11.Ld3 Dh4 12.Te1 Le6
13.Ld2 d5 14.Dc1 Te8 15.Lg5 Dh5 16.Lf4
Tac8 17.Dd2 a5 18.c3 Pe7 19.Te5 Lf5
20.Tae1 Kf8 21.De3 f6 22.Txf7 Lxd3
23.Dc5 Kg8 24.Te8+ Txe8 25.Txe8+ Dxe8
26.Dxd5+
1-0

De zwarte koning is nu overgeleverd aan de
wolven, er is geen redding meer. Er volgde
nog:
36...Tf8 37.De4+ Le5 38.Txf6+! Txf6
39.Dxe5+ Kd7 40.Th7+ en zwart gaf op. Uitstekend gespeeld door mijn tegenstander: zijn
spullen verstandig neergezet en daarna wachten op de implosie aan de overkant!
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HISTORISCH BESEF
Wim van Beersum
Al tientallen jaren zijn SC Groningen en Unitas de grootste en sterkste clubs uit de
NOSBO. Pas dit jaar kwam SC Groningen op
het idee om een massakamp te organiseren
tussen de twee verenigingen aldus een verslag
op de NOSBO-site.
Als we het toch over tientallen jaren hebben,
dan wil ik toch even herinneren aan de mas-
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sakamp tussen Groningen en de rest van de
NOSBO die op 5 mei 1990 gehouden werd in
het kader van het 75-jarig bestaan van SC Haren. Groningen won met 23-20 en een tweekamp tegen Unitas alleen was op dat moment
minder spannend geweest.
Het jubileumnummer bij ons 50-jarig bestaan
laat slechts een fragmentarisch beeld zien van
de clubhistorie. Dat niet alleen, de suggestie
ontstaat dat het hoogtepunt van de club in de
jaren 70 lag. De periode tussen het aftreden
van voorzitter M.T. Staudt in 1968 en het
aantreden van Bart Westra in 1979 moet in de
juiste proporties worden gezien. Een hoogtepunt in die periode was inderdaad seizoen
77/78 toen SC Groningen 4 teams in de
KNSB had. Het was een bijzondere prestatie
om vier KNSB-teams te hebben omdat er toen
nog geen derde klasse bestond. Naast de
Hoofdklasse waren er twee 1e klassen en vier
2e klassen elk met 10 tientallen. De club
kwam dat seizoen met twee NOSBO-teams
uit.
Tevens was dit het seizoen waarin de club
verhuisde van Centrum Noord in de Moesstraat naar de Provinciale Bibliotheekcentrale
aan de Atoomweg. Financieel was dit een opsteker. De nieuwe huur bedroeg f 1200,- per
jaar terwijl het jaar daarvoor nog f 2579,50
aan zaalhuur was uitgegeven. Het seizoen begon met 96 leden en eindigde met 104 leden.
De club was toen niet groter dan hij nu is, de
opkomst voor de interne competitie was wel
een stuk beter.
Een jaar later, op 11 september 1979 trad het
bestuur goeddeels af uit onvrede over een
eerder dat jaar door de ledenvergadering afgedwongen passage in de statuten m.b.t. een
technisch voorzitter. Zelf was ik bij deze vergadering aanwezig. Een gedeelte van de aanwezige leden was verbijsterd. Bart Westra
werd bepaald niet bij acclamatie tot nieuwe
voorzitter gekozen (15 voor, 13 tegen, 6 blanco).
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De meeste hoogtepunten van de club lagen in
de jaren 90 - mede als gevolg van een aantal
nieuwe ontwikkelingen. In september 1988
hield toenmalig voorzitter Bart Beijer de ledenvergadering voor dat de tijd rijp was om te
beginnen met een jeugdafdeling. Op de vraag
wie dit zou willen doen, verwachtte ik een ijzige stilte. Tot mijn verbazing nam een
schuchtere jongeling, nog amper lid, het
woord en zei dat hij dit wel wilde doen. Nog
geen twee maanden later was hij (Hiddo Zuiderweg) al een stuk brutaler en eiste een
plaats op in het bestuur. De volgende ontwikkeling was de oprichting van de vrouwenafdeling een jaar later. Het ledental ontwikkelde
zich vanaf dat moment voorspoedig. Het
hoogtepunt laat de ledenlijst van september
1993 zien met 218 leden. Samen met donateurs en andere ontvangers van EP stonden er
249 namen op de lijst.
Het grootste aantal teams had de club in seizoen 91/92 met drie KNSB- en negen
NOSBO-teams, in totaal dus 12 teams. De interne competitie had in 90/91 een topjaar met
1074 partijen. In 99/00 handhaafde SC Groningen zich eenmalig met vijf KNSB-teams.
De jaren 90 waren ook de bloeiperiode van de
internationale kersttoernooien in Groningen.
Bij deze toernooien onder leiding van Johan
Zwanepol waren veel leden van SC Groningen betrokken. Uitschieters waren de PCAqualifier in 1993 en het WK in 1997 waarvan
de finaletweekamp januari 1998 in Lausanne
was. Het toernooi in Groningen trok toen 854
deelnemers.
Een recent hoogtepunt is het landskampioenschap van SC Groningen in 2007 - dit dankzij
ruimhartige sponsoring van Share Dimension
dat seizoen. Die sponsoring zou er waarschijnlijk niet zijn geweest zonder de eerdere
sponsoring van Hotels.nl.
Alleen op eigen kracht is een landskampioenschap niet haalbaar, maar vergeet de eigen
kracht niet! Begin dit seizoen 09/10 meldt het
bestuur dat het aantal betalende leden van 144
naar 109 is gedaald. Doe er wat aan.
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FISCHER-RANDOMCHESS
Prooi voor Marcel Pouw
Marcel Pouw heeft afgelopen dinsdag het Fischer Randomschaaktoernooi gewonnen.
Er kwamen 12 deelnemers op dit toernooi af
(eigenlijk 13, maar organisator Henk Haisma
verkoos na de eerste ronden naar het voetbal
te gaan kijken), die werden verdeeld in twee
poules van zes. Marcel kwam traag op gang
en werd op SB-punten net 2e in zijn poule. In
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de hoogste finalegroep was hij echter ongenaakbaar, vooral standje 445 lag hem wel.
Marcel won dan ook al zijn 3 partijen.
Tweede werd Koen Haveman.
De B-poule werd gewonnen door Casper Rupert.
Peter Bodewes was de winnaar in de C-poule.

En Passant 47.6

juli 2010

BLUNDERRUBRIEK
Michiel Meeuwsen

Jan Willem Tamminga
nieuwe blunderkampioen
Na Erik Hoeksema, Edwin Zuiderweg en
Wim Krijnen is Jan Willem Tamminga de
vierde blunderkampioen na reanimatie van de
blunderrubriek in het seizoen 2006/07.
Zoals bekend is JWT een notoir tegenstander
van de blunderrubriek en weigert hij principieel zijn bokken in te leveren bij de redactie
hetgeen ons tot noest speurwerk veroordeelde. Mede dankzij een groot netwerk van tipgevers zijn wij er desondanks toch in geslaagd de meeste van zijn flaters boven tafel
te krijgen. Zelfs in de kerk was Jan Willem
niet veilig. Tijdens een dienst fluisterde hij
een clubgenoot in het oor: ik heb afgelopen
dinsdag weer vreselijk geblunderd met schaken. Wat Jan Willem niet wist dat nu juist deze figuur die hij in het Godshuis in vertrouwen dacht te kunnen nemen hem er nog diezelfde dag bijlapte. Van je geloofsgenoten
moet je het maar hebben!
Overigens was Edwin Zuiderweg Jan Willem
bijna gepasseerd op de ranglijst, maar wij
menen Jan Willem toch nog vijf bonusblunderpunten te moeten toekennen omdat hij 1
blunder onder het tapijt heeft weten weg te
moffelen. Deze vijf punten is een gemiddelde
van de te verdienen blunderpunten.De redactie is het namelijk niet gelukt om de blunder
door Jan Willem gemaakt, uit bij Ten Boer, te
achterhalen. Jan Willem beweerde zelf dat hij
het notatieformulier met zijn tostie had meegebakken en bij Ten Boer gaven ze ook geen
enkele sjoege (waarschijnlijk waren ze betaald om de kaken stijf op elkaar te houden).

Overigens zal deze rubriek volgend jaar onder
een nieuwe naam terugkeren: de Blunderrepubliek. Joop Kremer heeft mij op dit idee
gebracht. Die schoot mij namelijk een keer
aan en vroeg me: zeg bestaat de blunderrepubliek eigenlijk nog? Ik vond dit eigenlijk wel
een hele mooie naam. Blunderen is tenslotte
heel democratisch, het maakt geen onderscheid. Iedereen blundert wel eens.
Dan hebben we nog vier clubgenoten die deze
keer in de prijzen vallen: Durk Elzinga, Wim
Krijnen, Paul Zilverberg, Edwin Zuiderweg.
Johan Dijkstra - Durk Elzinga
Weekendtoernooi, 5e ronde
Commentaar: Durk Elzinga
Het toernooi begon voor mij goed. Een score
van 50% na 4 ronden. Twee keer winst tegen
tegenstanders met een rating meer dan 300
hoger.
En toen op zaterdagmiddag de 5e ronde tegen
de qua rating nagenoeg gelijkwaardige Johan
Dijkstra.
In de opening (Evans gambiet) koos ik met
zwart voor 3 pionnen tegen een paard. Lange
tijd bleef de stelling in evenwicht. Mijn
voornaamste troef was zetten lang het zwakke
veld f2 van mijn tegenstander dat werd bestreken door mijn dame en loper. Achteraf
gezien heb ik te lang die dreiging in stand
willen houden, waardoor wit de kans kon benutten zijn positie te verbeteren, wat eerst resulteerde in het verlies van de kwaliteit. Later
mocht ik nog kiezen, maar de alternatieven
waren beide onaantrekkelijk: een hopeloze
stelling of tijd rekken met het inleveren van
de toren (ik koos voor het laatste). Vanaf dat
moment had ik nog maar 1 optie: proberen
eeuwig schaak te forceren. Zeven 7 zetten
lang lukte het om steeds weer schaak te geven, de laatste keer met 29….Db2+.
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Jammer, maar het is niet anders. Mijn berusting slaat om in wroeging wanneer Johan mij
er op wijst dat hij zich al had neergelegd bij
verlies van de partij na zijn 30e zet Kf3.
Inderdaad, de hele partij had ik mij gefocust
op veld f2, en nu ik het had kunnen doen,
deed ik het niet. Had ik het wel gezien:
30….Df2+ 31.Kg4 (het enige) 32….Df5+
met mat in een paar zetten.
Durk Elzinga 10 blunderpunten: een gewonnen partij jammerlijk om zeep geholpen.

Frank van Indië - Wim Krijnen 1-0
Weekendtoernooi, ronde 1
Diagram na 29….Db2+, wit aan zet
Het is duidelijk, het spel is uit: Na 30.Dd2 is
er geen mogelijkheid om nog schaak te geven. Het is niet meer dan een kwestie van tijd,
toren tegen twee pionnen is voor wit te winnen.
30.Kf3?? Ik krijg toch nog een keer de gelegenheid, en grijp deze met beide handen aan
maar wel – blijkt achteraf – met een ontzettende blunder:

Diagram na 30.Kf3, zwart aan zet
30….Df6?? 31.Tf4 Nu is het toch echt uit.
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Der Grossmeister verplettert
Deze titel gaf onze vaste leverancier aan zijn
bijdrage waarin hij uit de doeken zou doen
hoe hij door een fatale aanval van acute
schaakblind de winst die voor het grijpen lag,
wist om te zetten in verlies door mat-in-één
over het hoofd te zien, waarop der Grossmeister Frank van Indie het volle punt kon
incasseren.
Kennelijk was bij Wim de verdoving na deze
slag nog niet uitgewerkt, want de aangeboden
stelling en het bijgeleverde commentaar corresponderen niet met elkaar (de stelling biedt
de tegenstander ook op geen enkele wijze de
mogelijkheid tot mat-in-één. Het mag duidelijk zijn dat wij daarom het verslag van Wim
niet kunnen plaatsen.
De laatste zin willen we u echter niet onthouden: “Der Grossmeister was zeer sportief en
heeft het hele weekendtoernooi lovend over
mijn prestatie gesproken”.
Gelukkig waren tijdens het toernooi beide redacteuren van En Passant getuige van de bizarre afloop van de partij: Frank biedt Wim
remise aan – Wim weigert (doet een zet
waarna hij meent mat-in-één te kunnen geven,
zoals ook in het commentaar wordt genoemd
door Wim) – Frank zet Wim mat.
Ondanks de dubieuze inzending kunnen we
de prestatie van Wim op deze manier toch be-
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lonen (en uiteindelijk gaat het daar ook om:
de blunder zelf).
Wim Krijnen 5 blunderpunten (we matsen
Wim): mat in 1 overzien.

Maurice van Mourik - Edwin Zuiderweg
Interne Competitie, 3e periode ronde 8
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15.Txc8 (de witspeler grijpt meteen zijn kans
en schakelt een verdedigend stuk uit) …Dxc8
16.Pxf6+ Kh8?? (Maar hier moeten we toch
echt blunderpunten voor toekennen. Een
vluchtige blik op de stelling deed Edwin besluiten dat hij het paard niet kon slaan omdat
hij dan mat zou gaan. Rekenen kan hij ook al
niet meer! Na terugslaan op f6 had zwart nog
kunnen vechten)

Edwin mailde me dat hij in een ernstige
vormcrisis is beland. Hij mist inspiratie en is
een beetje schaakmoe. Na een zeer matig
weekendtoernooi en een verliespartij in de
massakamp ging het nu ook helemaal mis in
de interne. We kregen dit miniatuurtje binnen.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 c5 5.Pge2
cxd4 6.exd4 d5 7.a3 Le7 8.Pf4 Pc6 9.cxd5
Pxd5 10.Pcxd5 exd5 11.Le3 Lf6 (hier had
Edwin al willen rokeren, maar blijkbaar was
er een verkeerd signaaltje vanuit de hersenen
naar de hand gestuurd want die greep de loper
vast. Echter nog geen man overboord)
12.Ld3, 0-0 13.Tc1 Pe7 (een Zuidersteeg in
vorm zou zulk slap achteruitschaak verfoeien)
14.Ph5 Pf5? (oei! wederom een slip of the
hand, nu met ernstiger gevolgen. 14. ...Pg6
had zwart ongeveer gelijkspel gegeven)

17.Dh5 Game over!
Edwin Zuiderweg 10 blunderpunten voor het
afleveren van een futloze partij.

Hierna volgt een inzending van Paul Zilverberg met maar liefst 3 blunders door hemzelf
begaan. In de begeleidende tekst spreekt hij
bovendien de verwachting uit hiermee een
goede kans te maken op het blunderkampioenschap dit jaar. Welnu:we zullen zien.
Het commentaar is van Wim zelf.
David Knight- Paul Zilverberg
Interne competitie 2 maart 2010
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 Pxe4
5.dxe5 Lc5 (??)

DIAGRAM na 14….Pf5
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Ik sta een kwaliteit en een pion voor en er
lijkt weinig aan de hand.
47.....Te4 (??) 48.Pc3(!)
Door Te4 te spelen dacht ik de loper op d4 te
winnen maar ik had Pc3 helemaal over het
hoofd gezien. Er dreigt nu mat achter de paaltjes op a8 en dameverlies. Ik kan beide alleen
voorkomen door Tf1 te spelen maar dit kost
mij een volle toren.
Ik speelde nog even door maar Joop wist de
partij met vaste hand naar winst te voeren.

Deze zet kost een stuk. Aangewezen was hier
5....Pc5. Na 6. Dd5 speelt zwart Pe6.
6.Dd5 Lxf2+ 7.Kf1 0-0 8.Dxe4 Lb6 9.Pg5
g6 10.Dh4 h5 11.Df4 De7 12.Pe4 g5 13.Pf6+
Kh8 14.Dxg5 1-0
Anderhalve maand later sloeg het blundervirus weer toe. In mijn partij tegen Joop Kremer
was na zet 47 van wit de volgende stelling op
het bord gekomen.
Joop Kremer- Paul Zilverberg
Interne competitie 20 april 2010

[Als blunderredactie moeten wij Paul teleurstellen. Voor zijn zet 47. ...Te4 krijgt hij geen
blunderpunten. Na 48. Pc3 heeft hij namelijk
nog het verrassende 48. ...b2! Het vorkje van
het paard wordt dan ineens een soort luchthapper omdat zwart weer een nieuwe dame
dreigt te halen. Mat achter de paaltjes gaat
hij ook niet want de toren kan er nog tussen.]
Twee weken later was het weer raak. In mijn
partij tegen Johan Zwanepol was na zet 45
van zwart was de volgende stelling op het
bord gekomen.
Paul Zilverberg- Johan Zwanepol
Interne competitie 4 mei 2010

Johan heeft 45....e3 gespeeld. Zonder na te
denken sloeg ik de pion op e3.
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46.fxe3(??) Dxe3+ 47.Kh2 Lxd6(!)
(ZIE DIAGRAM)

48.Txd8 Lxg3+ 49. Kh3 Lc7+ en opgegeven.
In plaats van 46. fxe3 had ik Kf1 moeten spelen. De partij was dan vermoedelijk in remise
geëindigd.
[Wederom moeten wij hier een kritische kanttekening bij plaatsen. 46. fxe3 is een prima
zet. Alleen de zet erna 47. Kh2 dat is wel een
blunder, vanwege de tactische grap die dan in
de stelling komt. Na 47. Kf1 was de stelling
nog in evenwicht geweest.]
Paul Zilverberg
3 blunderpunten: voor zijn partij tegen David
Knight
6 blunderpunten: voor het geen onderscheid
kunnen maken tussen blunders en prima zetten (partij 2 en 3
)

juli 2010

EINDKLASSEMENT
Blunderklassement 2009/2010 Oud Nieuw
Jan-Willem Tamminga
29
34
blunder wegmoffelen (5)
Edwin Zuiderweg
20
30
afleveren van een futloze partij (10)
Durk Elzinga
18
28
een gewonnen partij jammerlijk om zeep geholpen (10)
Uuldrik Groeneveld
20
20
David Knight
10
10
Wim Krijnen
10
15
mat in één over het hoofd zien (met clementie) (5)
Casper Rupert
10
Henk Haisma
10
Paul Zilverberg
9
een stuk en daarna de partij verliezen (3),
geen onderscheid kunnen maken tussen
vermeende blunders en prima zetten (6)
Imme vd Berg
5
5
Roel Donker
5
5
Henk Pompstra
5
5
Mehrat Parouty
5
5
Joop Kremer
5
5

27

En Passant 47.6

28

juli 2010

En Passant 47.6

V

an de redactie

Dit nummer is het laatste van deze
jaargang. Na het jubileumnummer in kleur,
weer in de normale zwart-wit outfit. Even
heeft de redactie met de gedachte gespeeld dit
nummer ook in kleur te zullen uitbrengen, in
dit geval een oranje omslag. Maar na de voor
velen met een kater afgelopen strijd om het
WK voetbal, is het beter om na de oranjegekte – zelfs een clubavond werd hier aan opgeofferd –zo snel mogelijk weer terug te kunnen
naar de normale niet-gekleurde realiteit.
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Tenslotte wenst de redactie alle lezers een
goede vakantie.
Het eerstvolgende nummer van En Passant
zal verschijnen op 7 september, de dag waarop ook de Algemene Ledenvergadering zal
worden gehouden.
Voor de lezers die de stukken voor de ALV
(toch) hebben gemist – zie voorin dit blad –
zullen in EP 48.1 de agenda en overige stukken worden opgenomen (met uitzondering
van de reeds in dit nummer opgenomen notulen van de ALV van 6 oktober 2009).

Toch is dit ook een bijzonder nummer. Na
drie jaren moeten we afscheid nemen van een
vaste rubriek: TAMMINGA.
Eerder dit seizoen heeft Jan-Willem reeds te
kennen gegeven er na dit jaar mee te zullen
stoppen om – bij gebrek aan steeds weer
nieuwe inspiratie – niet in herhaling of algemene vervlakking te (ver)vallen. De redactie
betreurt zijn vertrek uit deze periodiek, maar
respecteert zijn beslissing.
De redactie bedankt bij deze dan ook
TAMMINGA voor zijn bijdragen. We zullen
hem missen.
Begonnen met een ingezonden stuk – in EP
45.5, februari 2008 – groeide TAMMINGA
uit tot een scherp waarnemer en verslaglegger. Met humor wist hij op verrassende wijze
verbanden te leggen tussen een veelheid van
onderwerpen met het schaakspel en de schaker. Zowel de buitenwereld als ook de eigen
club waren voorwerp van zijn pennenvrucht.
In het bijzonder was het de Blunderrubriek in
het clubblad met diens redacteur en trawanten
die het misnoegen van TAMMINGA wist op
te wekken. Met het behalen van het blunderkampioenschap 2009/2010 door Jan-Willem
lijkt op dit punt de strijd tussen TAMMINGA
en Michiel Meeuwsen – voorlopig? –
geëindigd in het voordeel van de laatste.
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TAMMINGA
Schaakvoetbal (II)
Terwijl ik dit schrijf scoort Thomas Müller de 1-0 in de troostfinale van
het WK. Müller is één van de revelaties van het Duitse voetbal afgelopen
seizoen, zoals Die Mannschaft de revelatie van het toernooi is. Opmerkelijk, decennia lang was Duitsland samen met Italië kampioen schaakvoetbal.
De term schaakvoetbal wordt in Nederland zelden als compliment bedoeld. Het staat voor degelijk, saai, voor tactisch geschuif, voor de angst
te verliezen in plaats van de wil om te winnen.
Eén van mijn eerste Schaakstukken schreef ik tijdens het EK van 2008.
Dat toernooi waarin Nederland over de velden wervelde en met oogverblindend spel Italië en Frankrijk aan stukken reet. Maar Oranje speelde
dan wel die landen van de mat bij vlagen, het was tegelijk achterin open
huis. Zowel de Nederlandse als de Franse spelers holden als kippen zonder kop van strafschopgebied naar strafschopgebied. Het was dat er een
superieure Van der Sar in het doel stond, want de wedstrijd had gelet op
de opgetelde kansen evengoed in 5-5 kunnen eindigen. Ik stelde, een
paar dagen voor Nederland-Rusland (1-3) dat er een Mark van Bommel
ontbrak op het middenveld, dat er nauwelijks een middenveld stond. Dat
er grote behoefte was aan een wat grotere dosis, jawel, schaakvoetbal.
Bondscoach Bert weet met zijn tactiek met twee slopers op het middenveld wat er bij ons schakers vanaf het begin wordt ingeramd: het centrum, het centrum het centrum. De middencirkel, e4, d4, e5, d5. Wie in
het centrum de baas is, beheerst het speelveld. Alle verhalen over dominant en aantrekkelijk voetbal, pressie, Hollandse school en wat zoal beginnen er mee dat de wedstrijd in de middencirkel wordt gewonnen.
Want in het strafschopgebied kun je weliswaar de tegenstander een slag
toebrengen, de oorlog wordt gewonnen op het middenveld. Dat bleek
eens te meer in de halve finale. De eerste veertig minuten werd vanaf het
middenveld direct druk naar voren gezet. Hierdoor wordt de defensie
nauwelijks belast, en is de bal snel voorin. Bij balverlies zaten de slopers
Van Bommel en invaller De Zeeuw er bovenop, waardoor Nederland
nauwelijks problemen had. In de tweede helft konden ze dit blijkbaar niet
meer opbrengen, uitgezonderd de fase waarin twee keer werd gescoord.
Verder werd het Nederlandse middenveld bij vlagen overlopen en kreeg
Uruguay bijna het initiatief terug.
Of Van Marwijk kan schaken weet ik niet. Maar tijdens dit WK heeft hij
zich een geweldige voetbalschaker getoond. Nu alleen die finale nog
even....
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COLOFON
Redactie / Bezorging / Reproductie
Eindredacteur

Redacteur blunderrubriek
Bezorging
Reproductie

Durk Elzinga
Ubbegalaan 16; 9727 DT Groningen
e-mail: durkelzinga@home.nl tel: 050-526 40 55
Michiel Meeuwsen
e-mail: m-meeuwsen@home.nl
Joop Kremer, Nico Karsdorp
RCG, oplage 135

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter

Henk Haisma

Secretaris

Wim Krijnen

Penningmeester
Gironr 837638
Interne competitie
Externe competitie
Jeugd

Paul Zilverberg

Churchillstraat 27; 9728 SE Groningen
e-mail: haism030@planet.nl
tel: 050-525 46 62
Dr. Hofstede de Grootkade 3; 9718 KA Groningen
e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl tel: 050-306 12 83
Frans van Mierisstraat 31; 9718 SP Groningen
e-mail: p.zilverberg@planet.n tel: 050-3125575

Judith Valkenburg
Henk Haisma
Hiddo Zuiderweg e-mail: superhiddo@hetnet.n

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren
Speellokaal Jeugd
Speellokaal KNSB
Ledenadministratie
Website

GDSW
Sonde 2000
Het Heerenhuis
Nico Karsdorp

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

Andere functionarissen
Interne Competitie Valkenburg (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg
Teamleiders
G1 Bart Beijer
G2 Henk Haisma
G3 Casper Rupert
G4 Johan Zwanepol
G5 Ferry Ruigendijk
G6 Jan-Willem Tamminga
G7 Michiel Meeuwsen
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
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Agenda jeugd
Augustus

September

Oktober

Agenda senioren
Augustus

September

17 Interne
24 Interne
31 Interne

7 Algemene Ledenvergadering

Oktober

EP 48.1 verschijnt 7 september 2010
Inleveren kopij uiterlijk 1 september 2010
durkelzinga@home.nl
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