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INTERNE COMPETITIE
2010 – 2011
Stand periode 1 2-11-2010

GROEP A Rating Score Pnt
1. Roel Donker 2210 8.0 – 8 28
2. Maurice v Mourik 1779 4.5 – 6 23
3. Reno Emerencia 1883 1.0 – 1 21
4. Casper Rupert 1972 3.5 – 7 20
5. Nico Karsdorp 1769 2.0 – 4 20
6. Piet Devos 2200 0.5 – 1 20
7. Edwin Zuiderweg 2012 3.5 – 8 19
8. Rudolf Potze 2085 1.5 – 4 19
9. Huub Roeterink 1859 1.0 – 3 19

10. Henk van Putten 2134 1.0 – 3 19
11. Imme van den Berg 1970 0.0 – 1 19
12. Wim van Beersum 1858 0.0 – 1 19
13. David Knight 1761 1.0 – 5 17

GROEP B Rating Score Pnt
1. Tim Loos 1710 4.0 – 5 23
2. Hiddo Zuiderweg 1946 3.5 – 6 21
3. Johan Zwanepol 1870 3.5 – 6 21
4. Andreas Tasma 1797 2.0 – 3 21
5. Guido Visser 1745 1.0 – 1 21
6. Henk Pompstra 1703 3.5 – 7 20
7. Luke Faber 1650 1.5 – 3 20
8. Tsjisse Tilma 1762 1.5 – 3 20
9. Oswaldo Sield 1590 2.5 – 7 18

10. Eise Bakker 1686 0.5 – 3 18
11. Wim Krijnen 1558 2.0 – 8 16

GROEP C Rating Score Pnt
1. Ton Bontsema 1589 5.0 – 7 23
2. Michiel Meeuwsen 1407 4.5 – 7 22
3. Paul Zilverberg 1441 3.5 – 5 22
4. Henk Haisma 1690 3.0 – 4 22
5. Tony Westermann 1556 1.0 – 3 19
6. Henk Ossenjuk 1450 0.0 – 1 19
7. Durk Elzinga 1450 0.0 – 1 19
8. Joop Kremer 1638 2.0 – 6 18
9. Jouke Luxema 1200 0.0 – 6 14

Uitslagen per ronde

Ronde 9 2/11/10
Maurice vMourik - Edwin Zuiderweg 1-0
Rudolf Potze - Roel Donker 0-1
Tim Loos - Casper Rupert 0-1
Johan Zwanepol - Tsjisse Tilma rem
Henk Pompstra - Wim Krijnen 1-0
Oswaldo Sield - Eise Bakker rem
Michiel Meeuwsen - Henk Haisma 1-0
Paul Zilverberg - Joop Kremer 1-0

Ronde 8 26/10/10
Casper Rupert - Maurice v Mourik 0-1
David Knight - Henk van Putten 0-1
Oswaldo Sield - Tim Loos 0-1
Tsjisse Tilma - Wim Krijnen 1-0
Ton Bontsema - Paul Zilverberg 0-1
Michiel Meeuwsen - Durk Elzinga 1-0

Ronde 7 19/10/10
Edwin Zuiderweg - Roel Donker 0-1
Piet Devos - Nico Karsdorp rem
Maurice v Mourik - Huub Roeterink 1-0
Tim Loos - Henk Pompstra 1-0
Andreas Tasma - Hiddo Zuiderweg 0-1
Eise Bakker - Ton Bontsema 0-1
Joop Kremer - Jouke Luxema 1-0

Ronde 6 12/10/10
Roel Donker - Casper Rupert 1-0
Huub Roeterink - Rudolf Potze rem
Edwin Zuiderweg - David Knight 1-0
Johan Zwanepol - Henk Pompstra 1-0
Wim Krijnen - Tim Loos 0-1
Hiddo Zuiderweg - Oswaldo Sield 0-1
Ton Bontsema - Andreas Tasma         0-1
Paul Zilverberg - Michiel Meeuwsen rem
Jouke Luxema - Henk Haisma 0-1
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Ronde 5 5/10/10
Roel Donker - Maurice v Mourik 1-0
Henk van Putten - Edwin Zuiderweg 0-1
Rudolf Potze - Wim Krijnen 1-0
Tim Loos - Hiddo Zuiderweg 1-0
Henk Pompstra - Eise Bakker 1-0
Oswaldo Sield - Johan Zwanepol 0-1
Henk Haisma - Michiel Meeuwsen 1-0
Jouke Luxema - Paul Zilverberg 0-1

Ronde 4 28/9/10
Nico Karsdorp - Roel Donker 0-1
Casper Rupert - David Knight 1-0
Rudolf Potze - Edwin Zuiderweg 0-1
Wim Krijnen - Tony Westermann 1-0
Ton Bontsema - Jouke Luxema 1-0
Joop Kremer - Oswaldo Sield 0-1

Ronde 3 21/9/10
David Knight - Roel Donker 0-1
Maurice v Mourik - Nico Karsdorp rem
Edwin Zuiderweg - Casper Rupert 0-1
Hiddo Zuiderweg - Johan Zwanepol 1-0
Guido Visser - Tsjisse Tilma 1-0
Luke Faber - Henk Pompstra rem
Oswaldo Sield - Wim Krijnen 0-1
Henk Ossenjuk - Ton Bontsema 0-1
Michiel Meeuwsen - Joop Kremer 1-0
Tony Westermann - Jouke Luxema 1-0

Ronde 2 14/9/10
Roel Donker - Henk van Putten 1-0
Wim van Beersum - Maurice v Mourik 0-1
Huub Roeterink - Edwin Zuiderweg rem
Casper Rupert - Hiddo Zuiderweg rem
Andreas Tasma - Luke Faber 1-0
Henk Pompstra - Oswaldo Sield 1-0
Johan Zwanepol - Wim Krijnen 1-0
Ton Bontsema - Tony Westermann 1-0
Jouke Luxema - Michiel Meeuwsen 0-1
Joop Kremer - David Knight 0-1

Ronde 1 21/8/10
Imme van den Berg - Roel Donker 0-1
Edwin Zuiderweg - Reno Emerencia 0-1
Nico Karsdorp - Casper Rupert 1-0
Hiddo Zuiderweg - Henk Pompstra 1-0
Luke Faber - Johan Zwanepol 1-0
Wim Krijnen - Joop Kremer 0-1
Henk Haisma - Paul Zilverberg 1-0
Michiel Meeuwsen - Ton Bontsema 0-1
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EXTERNE COMPETITIE

RONINGEN 1
KNSB Teamleider
Meesterklasse Bart Beijer

Stand na ronde 2 mp bp mp bp
1 HSG 4 15 6 Homburg Apeldoorn 2 9
2.LSG 4 12½ 7 Caissa 2 7
3 Voerendaal 3 10½ 8 Braceland ESGOO 1 9½
4 SO Rotterdam 2 10 9 HMC Calder 0 9
5 Groningen 1 2 9½ 10 Utrecht 0 8

Ronde 1 – 25september
Homburg Apeldoorn 2371 - Groningen 1 2321 3½ - 6½
Roeland Pruijssers 2483 1 Jan Werle 2574 0 - 1
Sebastian Siebrecht 2421 2 Sipke Ernst 2587 0 - 1
Stefan Kuipers 2370 3 Daan Brandenburg 2519 1 - 0
Stefan Sievers 2380 4 Erik Hoeksema 2312 0 - 1
Arthur van de Oudeweetering 2321 5 Iozefina Paulet 2247 0 - 1
Merijn van Delft 2384 6 Milan Mostertman 2209 ½ - ½
Sjef Rijnaarts 2262 7 Joost Wempe 2283 ½ - ½
Ilja Zaragatski 2490 8 Joop Houtman 2206 ½ - ½
Alexander Kabatianski 2439 9 Roel Donker 2218 ½ - ½
Armen Hachijan 2159 10 Alexander van Pelt 2055 ½ - ½

Ronde 2 – 9 oktoberber
Groningen 1 2163 - LSG 2359 3 - 7
Erik Hoeksema 2312 1 Mark van der Werf 2432 0 - 1
Daan Brandenburg 2519 2 Rudy van Wessel 2380 1 - 0
Joost Wempe 2283 3 Edwin van Haastert 2419 0 - 1
Milan Mostertman 2309 4 Eelke Wiersma 2419 ½ - ½
Roel Donker 2218 5 Ivo Wantola 2301 0 - 1
Joop Houtman 2206 6 Michiel Bosman 2330 ½ - ½
Arjan Dijkstra 1959 7 Jan-Willem de Jong 2444 0 - 1
Iozefina Paulet 2247 8 Raoul van Ketel 2266 0 - 1
Bart Beijer 1619 9 Martin Roobol 2350 0 - 1
Alexander van Pelt 2055 10 Arthur Pijpers 2248 1 - 1

G
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RONINGEN 2
KNSB Teamleider
Klasse 2A Casper Rupert

Stand na ronde 2 mp bp mp bp
1 VAS 4 12 6 Groningen 2 2 6½
2.En Passant 4 10 7.Boven IJ 1 7½
3 Unitas 2 3 8½ 8 Caissa 2 1 7
4 MSV 2 8½ 9 SSC 1922 1 6
5 HSG 2 2 8 10 Sneek 0 6

Ronde 1 – 25september
VAS 2164 - Groningen 2 1944 6 - 2
Tex de Wit 2254 1 Rudolf Potze 2083 1 - 0
Hilke van den Berg 2258 2 Peter Hendriks 2082 1 - 0
Aran Kohler 2227 3 Casper Rupert 1972 1 - 0
Lex Jongsma 2148 4 Koen Haveman 1950 1 - 0
Martijn van der Eijk 2078 5 Klaas Abma 1922 1 - 0
Pim Ghijsen 2177 6 Wim van Beersum 1858 0 - 1
Arjen van Splunter 2102 7 Kiran Soerdjan 1927 0 - 1
Morrison Lesger 2077 8 Vaclav Ocelik 1759 1 - 0

Ronde 2 – 9 oktober
Groningen 2 1953 - Boven IJ 2064 4½ - 3½
Rudolf Potze 2083 1 Frank van de Velpen 2104 ½ - ½
Uwe Rau 2099 2 Cor Croese 2256 1 - 0
Casper Rupert 1972 3 Barry Brink 2214 0 - 1
Koen Haveman 1950 4 Martin Beugel 2012 ½ - ½
Klaas Abma 1922 5 Ed Baarslag 2067 1 - 0
Mark Kruit 1895 6 Ron van Dijk 1983 1 - 0
Kiran Soerdjan 1927 7 Wim de Schipper 2016 ½ - ½
Maurice van Maurik 1779 8 George Gijsen 1860 0 - 1

Oh Oh Groningen 2!
Casper Rupert

Ik had het niet verwacht. Vier invallers, net
zoals in de eerste wedstrijd. Toen was het niet
goed gegaan. In die eerste ronde moesten we
tegen VAS.

1e ronde
Ik was vrij snel klaar op bord drie, zodat ik
nog mooi naar een familiediner kon gaan.
Beetje jammer dat ik zodoende wel een harde

0 pakte (nadat ik mij eerst van mijn meest an-
tipositionele kant had laten zien).
Voor Vaclav was de lol er ook al snel af; er-
gens in de opening moest hij iets fout hebben
gedaan aangezien hij direct een harde aanval
op zijn koning kreeg.
Verder verloor Rudolf in een middenspel wat
materiaal en uiteindelijk de partij, en werd
Koen ineens vrij hard matgezet.
Peter kon in een passieve stelling door een
stukoffer onverwacht een mooie aanval ont-

G
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plooien, maar in tijdnood kon hij het net niet
waarmaken; verloren  dus, want een stuk
blijft een stuk.
Maar Wim won! Hij speelde iets betonach-
tigs, dat vrij handig via de h-lijn door zijn te-
genstander ontmanteld leek te worden. Deze
miste echter op zeker moment een resource;
patsboem, daar ging een witte toren weg en
het eerste bordpunt was binnen.
Ook Kiran deed goede zaken. Hij wist weer
als vanouds zijn tegenstander onder druk te
zetten in tijdnood. Wel is opmerkelijk dat Ki-
ran dat altijd doet door zichzelf door de vlag
te jagen. Met deze kamikazestrategie heeft hij
al menig schakertje verschalkt. Ook deze keer
hield hij na 40 zetten gewoon een superieur
eindspel over en won.
Dan  nog het bord van Klaas, waar zich van
alles voltrok dat weinig met schaken te maken
had. Klaas had een remiseachtig middenspel
bereikt, maar had weinig tijd op de klok. Dit
bleek een uitnodiging voor zijn tegenstander
om eens flink op het ding te gaan rammen.
Toen Klaas nog twee seconden had en men
kennelijk de 37e zet had bereikt (bleek later,
noteerde de VAS'er eigenlijk wel?), drukte
zijn tegenstander zonder reden de klok in.
Twee seconden later claimde Van der Eijk,
goh, de winst. Op dat moment was de wed-
strijdleider rustig een ommetje aan het maken
bij de andere wedstrijd die gespeeld werd.
Uiteindelijk is er geen protest ingediend, maar
het zaakje stinkt natuurlijk aan alle kanten.
De genoemde speler is trouwens een oude be-
kende van ons, omdat hij twee jaar geleden
het “j'adoube-gebaar” in de schaakwereld
probeerde te introduceren in een partij tegen
Michael Riemens, zonder succes overigens.
Hij mag blij zijn dat hij niet weer een protest
aan zijn broek kreeg.
Uitslag dus: 6 – 2, tegen een team met ge-
middeld 200 ratingpunten meer. Weinig
hoopgevend.

2e ronde
Maar nu: hoe het wel moet! Tegen een ons
nog onbekende club uit Noord-Holland: Bo-
ven IJ Nieuwendam. Ik finish als eerste; he-
laas, want ik speel weer als een dweil en mis
ongeveer elke goede zet. Het duurt even
voordat de volgende uitslag binnenkomt,
maar dan is het Uwe die de score rechttrekt,
tegen hun beste speler, in een streep van een
partij.
Dan blijft het op zes borden nog heel lang
spannend. Koen staat een kwal achter en zo
goed als verloren. Van Maurice zijn mooie
stelling is weinig meer over, ook hij heeft nu
een kwal minder. Kiran staat niet best en
heeft ook niet zo veel tijd. Bovendien spelen
we met houten klokken, dus kan ik moeilijk
inschatten of zijn blitzkriegmethode deze keer
gaat werken. Rudolf verliest in het midden-
spel een pion; er wordt steeds meer afgewik-
keld, maar Rudolf blijft actief spelen. Klaas
kwam goed uit de opening en staat een pion
voor in een eindspel. Toren tegen toren en
ongelijke lopers, met gelukkig twee verbon-
den boertjes voor Klaas. Maar hoe gaan die
dingen naar de overkant? Het lijkt nog een
lange weg.
Tijdnood heerst aan het bord van Mark, die zo
koel als een kikker de gevaarlijkste zetten op
het bord smijt. Eerder besloot hij door middel
van een stukoffer te gaan aanvallen, nu is hij
zelf de aangevallene. Plots een stukoffer van
de tegenstander, lijkt killing; Mark antwoordt
ferm: gxh3, ik trek wit weg. Maar Mark niet,
die blijft de relaxedheid zelve. Het mat wordt
gemist en, ha!, de dames gaan van het bord
en, ha!, Mark houdt een compleet gewonnen
eindspel over. Punto!
Hee, en Koen leeft nog. Sterker nog, die vrij-
pionnen zien er best gevaarlijk uit. En dat
paard blijkt ineens een heel handig stuk om
die soldaatjes vooruit te helpen. En die zwarte
toren staat daar als een kneus in de hoek. Ik
begin al te dromen dat Koen gaat winnen,
maar het wordt toch remise. Ook goed.
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Rudolf weet veel tegenkansen te ontwikkelen,
staat op zeker moment misschien zelfs beter?
Moeilijk te zeggen, feit is wel dat hij in een
tweesnijdend eindspel het hoofd koel houdt
en solide het halve punt verzekert.
Hoe Kiran het doet blijft me een raadsel, maar
na de tijdcontrole staat hij dus ineens weer
een gezonde pion voor. WTF! Wit biedt in het
verloop van de partij echter goed weerstand:
een puntig pionnenfront rukt op. Kiran speelt
op safe, omdat we er gunstig voor lijken te
staan. Op een strategisch moment biedt hij
remise aan, wat aangenomen wordt. Waar-
schijnlijk stond hij nog steeds beter, maar met
het oog op de wedstrijd was het remiseaanbod
wel zo verstandig.
Dan Maurice. Oh Maurice! Hij kwam zo
prachtig uit de opening, en nu moet hij met
een kwal minder zijn stelling proberen te

houden. Maar de focus is helemaal weg. Dan
mist hij ook nog een kans om zijn materiaal
terug te krijgen. Maurice verliest; jammer,
want er had veel meer in gezeten.
De oplettende lezer weet dat het nu 3,5 – 3,5
staat. Alle ogen dus op het bord van Klaas,
die zijn stukken goed heeft neergezet en die
kan gaan lopen met zijn pion. Klaas doet het
rustig aan. Toch kruipt die lange wijzer lang-
zaam richting vlag. Ik vertrouw op Klaas,
maar ik doe een schietgebedje, want ik ken
dit. In die laatste momenten kan altijd van al-
les gebeuren. Klaas doet het goed, hij gaat
materiaal winnen voor zijn pion. Nee, toch
niet! Argh. Panisch gevlugger, toren en twee
pionnen tegen toren. Win je dat nog wel?
Huh, die torens zijn weg, dat scheelt. Klaas
haalt onze eerste matchpunten van het seizoen
binnen. Dat er nog vele mogen volgen!

RONINGEN 3
NOSBO Teamleider
Promotieklasse Klaas Abma

Stand na ronde 2 mp bp mp bp
1 SISSA 4 14 6 HSP 2 6½
2.Unitas 4 4 9 7.Het Kasteel 1 7½
3 Van der Linde 3 9½ 8 Groningen 3 1 5
4 Haren 2 3 9 9 Haren 3 0 5½
5 ESG 2 9½ 10 Hoogeveen 0 4½

Ronde 1 – 28 september
Groningen 3 1883 Het Kasteel 1781 4 - 4
Jan Hiemstra 2013 1 Maarten Vinke 1990 0 - 1
Hiddo Zuiderweg 1946 2 Paul Assen 1976 0 - 1
Klaas Abma 1922 3 Jeffrey ten Velde 1799 ½ - ½
Reno Emerencia 1883 4 Stephan Broertjes 1785 ½ - ½
Johan Zwanepol 1870 5 Jan Snoeijer 1737 1 - 0
Mark Kruit 1895 6 Gerjan ter Wal 1718 1 - 0
Maurice van Mourik1779 7 Arend Arjen Wemmenhove 1613 ½ - ½
Vaclav Ocelik 1759 8 Frank Halfwerk 1627 ½ - ½

G
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Ronde 2 – 15 oktober
SISSA 2225 Groningen 3 1897 7 - 1
Ivan Sokolov 2636 1 Klaas Abma 1922 1 - 0
Yge Visser 2453 2 Jan Hiemstra 2013 ½ - ½
Frits Rietman 2255 3 Mark Kruit 1895 ½ - ½
Jan Joris Groenewold 2222 4 Hiddo Zuiderweg 1946 1 - 0
Ruben Slagter 2098 5 Johan Zwanepol 1870 1 - 0
Geon Knol 2040 6 Reno Emerencia 1883 1 - 0
Lambertus van der Marel 2081 7 Peter Weide 1889 1 - 0
Eric Jan Walinga 2012 8 Vaclav Ocelik 1759 1 - 0

RONINGEN 4
NOSBO Teamleider
Klasse 1A Ferry Ruigendijk

Stand na ronde 2 mp bp mp bp
1 Oostermoer 4 12½ 6 Groningen 4 2 7½
2.SISSA 2 4 12 7.DAC 2 6½
3 Leek 3 10½ 8 Assen 2 0 6
4 Ten Boer 3 8½ 9 Middelstum 0 4
5 Staunton 2 2 9 10 Eelde/Paterswolde 0 3½

Ronde 1 – 28september
Groningen 4 1700 Staunton 2 1783 4½ - 3½
Guido Visser 1745 1 Dick Hummel 1818 ½ - ½
Annelies van den Heuvel 1697 2 Rob Popken 1862 0 - 1
Ferry Ruigendijk 1702 3 Bram Kruisinga 1825 ½ - ½
Tsjisse Tilma 1762 4 Henk Seijen 1806 1 - 0
Tim Loos 1710 5 Ronald ter Steeg 1797 0 - 1
Henk Haisma 1690 6 Jeroen Groot 1785 ½ - ½
Jaap Koekoek 1587 7 Jan Colly 1718 1 - 0
Henk Pompstra 1703 8 Jeljer Dijkstra 1654 1 - 0

Ronde 2 – 15 oktober
SISSA 2 1862 Groningen 4 1698 5 - 3
Edim Salihbegovic 1985 1 Guido Visser 1745 1 - 0
Jaap Bosma 1972 2 Ferry Ruigendijk 1702 1 - 0
Maarten Hemmes 1874 3 Annelies van den Heuvel 1697 1 - 0
Marcel Pouw 1847 4 Tsjisse Tilma 1762 1 - 0
Ernst-Jan Pastoor 1841 5 Tim Loos 1710 0 - 1
Carl Hoekstra 1833 6 Henk Pompstra 1703 0 - 1
Edwin in 't Veld 1863 7 Jaap Koekoek 1587 0 - 1
Maarten Roorda 1679 8 Job Holtz 1681 1 - 0

G
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RONINGEN 5
NOSBO Teamleider
Klasse 1B Oswaldo Sield

Stand na ronde 2 mp bp mp bp
1 Roden 4 12 6 Haren 4 2 6½
2.ESG 2 4 10½ 7.Hoogeveen 2 1 7½
3 Veendam 3 9 8 Het Kasteel 2 1 7½
4 Dwingeloo 3 8½ 9 Unitas 5 0 5½
5 HSP 2 2 8 10 Groningen 5 0 5

Ronde 1 – 27september
Roden 1770 Groningen 5 1536 6 - 2
Ger Battjes 1879 1 David Knight 1761 ½ - ½
Dick Dalmolen 1797 2 Luke Faber ½ - ½
Ward Romeijnders 1785 3 Oswaldo Sield 1590 ½ - ½
Lieuwe Boskma 1779 4 Wim Krijnen 1558 ½ - ½
Tom Visser 1770 5 Renout Swarts 1540 1 - 0
Bernard Bos 1736 6 Paul Zilverberg 1441 1 - 0
Menno Keizer 1692 7 Durk Elzinga 1455 1 - 0
Henk van Bemmel 1723 8 Michiel Meeuwsen 1407 1 - 0

Ronde 2 – 19 oktober
Groningen 5 1536 SG 2 1730 3 - 5
David Knight 1761 1 Douwe Tobben 1841 ½ - ½
Luke Faber 2 Jan van Os 1864 0 - 1
Oswaldo Sield 1590 3 Geert ten Hietbrink 1733 0 - 1
Wim Krijnen 1558 4 Peter Schuitema 1799 0 - 1
Renout Swarts 1540 5 Gerard Dijkstra 1737 1 - 0
Paul Zilverberg 1441 6 Willem Boontje 1614 ½ - ½
Durk Elzinga 1455 7 Bastiaan van Os 1700 0 - 1
Michiel Meeuwsen 1407 8 Jan Peek 1548 1 - 0

G
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Jaarkalender 2010-2011

Augustus 2010
17 Active Chess
24 Active Chess
31 Interne [start 1e periode]

September 2010
7 ALV
14 Interne
18 Rapidtoernooi Groningen
21 Interne
25 Homburg Apeldoorn – Groningen 1

VAS – Groningen 2
27 Roden – Groningen 5
28 Interne

Groningen 3 – Het Kasteel
Groningen 4 – Staunton 2

Oktober 2010
5 Interne
9 Groningen 1 – LSG

Groningen 2 – Boven IJ
12 Interne
15 SISSA – Groningen 3
19 Interne

Groningen 5 – ESG 2
26 Interne

November 2010
2 Interne
9 Interne
16 Interne

Groningen 3 – Unitas 4
Groningen 4 – Middelstum

18 HSP 2- Groningen 5
20 Groningen 1 – HMC Calder

Groningen 2 – SSC 1922
23 Interne [laatste ronde 1e periode]
30 Active Chess

December 2010
3 Active Chess

Groningen 5 – Dwingeloo
10 Haren 3 – groningen 3

Assen 2 – Groningen 4
11 OS Rotterdam – Groningen 1

MSV – Groningen 2
14 Kippenfuif

Januari 2011
4 Nieuwjaarssimultaan
8 Groningen 1 – Caissa

Groningen 2 – En Passant
11 Interne [start 2e periode]

Groningen 3 – Hoogeveen
Groningen 4 – Eelde/Paterswolde

14 Het Kasteel 2 – Groningen 5
18 Interne
25 Interne

Februari 2011
1 Interne
8 Interne

Groningen 5 – Haren 4
11 Van der Linde – Groningen 3

Leek – Groningen 4
12 Utrecht – Groningen 1

Caissa 2 – Groningen 2
15 Interne
22 Interne

Maart 2011
1 Interne
8 Interne

Groningen 3 – Haren 2
Groningen 4 – Ten Boer
Hoogeveen 2 – Groningen 5

12 Groningen 1 – HSG
Groningen 2 – HSG 2

15 Interne
22 Interne [laatste ronde 2e periode]
29 Active Chess
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April 2011
4 ESG – Groningen 3
5 Active Chess

Groningen 5 – Veendam
7 Oostermoer – Groningen 4
9 Braceland ESGOO – Groningen 1

Sneek – Groningen 2
12 Interne [start 3e periode]
19 Interne
26 Interne

Mei 2011
3 Interne
10 Snelschaakkampioenschap

Unitas 5 – Groningen 5
13 HSP – Groningen 3
15 Groningen 1 - Voerendaal

Groningen 2 – Unitas 2
17 Interne

DAC – Groningen 4
24 Interne
31 Interne

Juni 2011
2 Weekendtoernooi
3 Weekendtoernooi
4 Weekendtoernooi
5 Weekendtoernooi
7 Interne
14 Interne
21 Interne [laatste avond 3e periode]
28 Doorgeefkampioenschap

Juli 2011
5 Schaakvarianten / Zomerschaak
12 Zomerschaak

Start seizoen 2011 -2012
Augustus 2011
23 Eerste clubavond [Active Chess]

Jeugdkalender 2010-2011

September 2010
4 NOSBO stappenkampioenschap
25 Grand prix wedstrijd Mat in 2

Oktober 2010
7 Jeugdavond
8 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
14 Jeugdavond
15 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
21 Jeugdavond, intern toernooi
22 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
23 Grand prix wedstrijd Groningen

November 2010
4 Jeugdavond
5 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
11 Jeugdavond
12 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
18 Jeugdavond
19 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
25 Jeugdavond
26 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn

December 2010
2 Jeugdavond
3 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
9 Jeugdavond
10 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn
15 Kuikenfuif
17 Jeugdmiddag Corpus den Hoorn

Januari 2011
6 Jeugdavond
13 Jeugdavond
20 Jeugdavond
27 Jeugdavond

Februari 2011
3 Jeugdavond
5 Scholenkampioenschap Groningen
10 Jeugdavond
17 Jeugdavond
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Maart 2011
3 Jeugdavond
10 Jeugdavond
17 Jeugdavond
24 Jeugdavond
31 Jeugdavond

April 2011
7 Jeugdavond
14 Jeugdavond
21 Jeugdavond
28 Jeugdavond

Mei 2011
12 Jeugdavond
19 Jeugdavond
26 Jeugdavond

Juni 2011
9 Jeugdavond
16 Jeugdavond
23 Jeugdavond
30 Jeugdavond

Juli 2011
7 Jeugdavond
14 Jeugdavond
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Eindspel met ongelijke lopers
Wim Krijnen

Ik ben natuurlijk een schaker zonder enige
aspiratie om speltechnisch bij de top te ko-
men. Onvoldoende talent, maar wel een door-
zetter, veelal tegen beter weten in, waardoor
ik groggy in de hoek kom te liggen.
Op naar Hoogeveen om weer eens te kijken
of ik mezelf tot enig lijden kon verleiden. De
benaming van de groep waarin ik speelde is
zeer terecht: Amateur 2, zeg maar de onder-
klasse van de onderbond. De eerste rondes
maar matig door gekomen: ½ uit 2. De derde
ronde komt de doorschuifvariant in het Frans
op het bord, met mij aan de witte stukken.
Mijn tegenstander had al een paar tempi ver-
loren zonder dat ik nu in het voordeel kwam.
Op de 35ste zet komt een stelling op het bord
met ongelijke lopers en ieder nog 6 pionnen.
Kleinigheidje: beide dames waren ook nog
niet in de doos verdwenen. (zie DIAGRAM,
zwart aan zet). Mijn tegenstander had al een
keer remise aangeboden, maar doorzetter te-
gen beter weten in als ik ben sla ik het aanbod
vriendelijk doch beslist af. Meestal bega ik
dan korte tijd daarna een vreselijke blunder.
Dan is de partij tenminste toch niet in een
puntendeling geëindigd.

Wim Krijnen (wit) - Ton Kelfkens (zwart)

Experts zeggen dat een eindspel met ongelij-
ke lopers altijd remise is, zelfs al heb je een
pionnetje meer. Nog sterker: met 2 pionnen
meer is het haast niet te winnen. De amateur
der tweede klasse denkt het beter te weten.
Het enige waarop in kan bogen is een beter
gepositioneerde koning en een vrijpion.

Verder verloop vanuit diagramstelling.
Mijn tegenstander wil remise en denkt: Da-
mes van het bord af, doel bereikt. Hij speelt
dus Dc6. Ik breng mijn koning een stapje
dichterbij: Kd4, mijn tegenstander doet het-
zelfde met: Ke6. Nu ruil ik de dames, loop
met de koning naar de a-pion, die wordt vero-
verd. Zwart kan niets ondernemen en speelt
achter zijn stelling wat heen en weer met de
loper tussen d7 en e8. Hoe maak ik nu van
een achtergebleven pion een vrijpion. Dat was
ook even puzzelen. Puzzelen doe ik ook door
onnodige manoeuvres met de koning uit te
voeren. Opeens komt het licht, of: wordt het
de gevreesde blunder? Gewoon: koning naar
a6, dan de a-pion naar a5 opspelen. Zwart
slaat met de b-pion, dan mijn eigen b-pion
opspelen naar b5. Dat is 2 vrijpionnen. De 2
vrijpionnen van zwart komen geen meter ver-
der (OK centimeter). De zwartveldige loper
beheerst de oprukvelden. Voor de veiligheid
sla ik de a-pion maar even, want je weet maar
nooit. Pff, geen blunder dus. Vervolgens is de
kracht van de beide vrijpionnen verpletterend.
Hoezo een eindspel met ongelijke lopers al-
tijd remise. Niet dus. Ik daag de experts uit de
amateur der tweede klasse te bewijzen dat ze
het remise kunnen houden. Even bluffen: lukt
ze niet. Sterker: na het afruilen van de dames
is het gewonnen voor wit.
Volgens mij was er in de uitgangsstelling
maar een manier om tot tegenspel te komen:
d4. Dat speelt de dame vrij. Natuurlijk sla ik
met de koning. Dan is voor zover ik kan zien
nog een zet noodzakelijk: Lc6, dan komt
zwart achter de koningsstelling en kan hij
vechten. Maar ja, zo maar een pion geven was
te hoog gegrepen voor een amateur der twee-
de klasse.
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BLUNDERREPUBLIEK
Michiel Meeuwsen

Wijzigingen:
* De naam van onze speellocatie: iederz.
* Groningen 1 is weer de naam van ons 1e

team (in de KNSB competitie zelfs alleen
maar “Groningen”, daarmee onderstrepend
het primaat van onze club, in Stad en Omme-
landen.
* Ons voegend in dit gezelschap heeft ook
deze rubriek een naamsmetormafose onder-
gaan: Blunderrepubliek. Met een schuin oog
naar het bekende boek “de Graanrepubliek”
trilt ook in de nieuwe naam door het Gronin-
ger zijn van diegenen waarvan in deze rubriek
de verrichtingen worden gefileerd, en vervol-
gens opgediend.

Blunderklassement 201/2011 Oud Nieuw

Edwin Zuiderweg 28
wegblunderen van zijn beste pion + fatale
misrekening waardoor tegenstander eerst
promoveert + de tegenstander pat zetten in
gewonnen stelling

Andreas Tasma 15
niet profiteren van een blunder van de te-
genstander en zelf een nog grotere blunder
begaan

David Knight 10
andermaal een vergiftigde pion gesnoept

Hiddo Zuiderweg 10
incorrect dameoffer dat op slag verliest

Rudolf Potze 5
niet profiteren van blunder van de tegen-
stander + zich onnodig mat laten zetten.

Casper Rupert 3
verspelen van een licht stuk

Durk Elzinga 3
nodeloos weggeven van een half punt; onder
verzachtende omstandigheden

Ton Bontsema 3
gebrek aan vechtlust

In dit eerste klassement van het seizoen zijn
een aantal prominenten vertegenwoordigd.
Edwin, vorig jaar als tweede geëindigd met
30 punten, komt als eerste met nu al 28 pun-
ten. Dankzij drie fraaie prestaties, waarvan
het pat zetten van de tegenstander in gewon-
nen een absolute topper is. Ook Durk, vorig
jaar derde, doet weer mee, nu nog bescheiden
met 3 punten; ook David en Casper zijn weer
van de partij. Verrassende nieuwkomer is
Andreas, meteen goed voor 10 punten.

Edwin Zuiderweg – Reno Emerancia 0 – 1
Interne, 1e periode ronde 1
Commentaar Edwin Zuiderweg

Wit aan zet

Ik had hier net een pion geofferd om zelf een
gevaarlijke vrijpion op b6 te creëren. Dan is
het natuurlijk zaak om hier wel een beetje
zuinig op te zijn. In plaats daarvan speelde ik
24. Lc5? waarna mijn troef na het logische
24... Thb8 snel weer in de doos verdween.
Een beetje sneu. Hierna stortte de witte stel-
ling snel in elkaar en Reno maakte het mooi
af.
Edwin 5 blunderpunten voor het wegblunde-
ren van zijn beste pion (nl een vrijpion op de
zesde rij, waarvoor hijzelf een pion geofferd
had).
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Edwin Zuiderweg – Caper Rupert 0 – 1
Interne, 1e periode ronde 3
Commentaar Edwin Zuiderweg

Diagram na 18. L94
Een rustige overzichtelijke stelling waarin fei-
telijk niet veel aan de hand is na b.v. Tf7.
Casper overzag hier echter een kleinigheidje
en produceerde de volgende grafzet: 18...
Txf4?? Tja, dit verliest gewoon een stuk na-
tuurlijk. De gemiddelde 2e staps-
jeugdschaker zal er weinig problemen mee
hebben om de volgende "combinatie" te vin-
den. 19. Txf4 Dxf4 20. Lxe7 en wit staat een
stuk voor, al heeft zwart enige compensatie.
Maar winst voor wit zou hier een kwestie van
techniek moeten zijn. 20... Te8 21. Lb4 a5 22.
La3 De3+ 23. Kh1 e5 24. Lh5 Te6 25. Df3
Dxf3 26. Lxf3 e4 27. Lg4 Tg6 28. Lf5 Tf6
29. g4 Kf7 30. Lc8 Lxa4 31. Lb7 Ke6 32.
Tb1 b5 33. Kg2 b4 34. cxb4 Lxc2
Na 35.Tf1 gaan de torens er af en kan wit fei-
telijk weinig meer overkomen (zie
DIAGRAM)
In plaats daarvan speelde ik in een vlaag van
verstandverbijstering 35. bxa5?? Ik dacht dat
de a-pion niet meer was tegen te houden,
maar zwart is hier eerder met zijn maanval
35... Lxb1 36. a6 e3 37. a7 Le4+ 38. Kg3
Tf3+ 39. Kg2 e2 40. Lb4 Ta3+ 41. Kf2 Txa7
42. Lc8+ Kf6 43. Kxe2 0-1

Casper 3 blunderpunten voor het verspelen
van een licht stuk.
Edwin 10 blunderpunten voor een fatale mis-
rekening; hij denkt met zijn pion snel aan de
overkant te zijn, maar houdt er geen rekening
mee dat Caspers vrijpion minstens zo snel
promoveert.

Rudolf Potze – Edwin Zuiderweg 0 – 1
Interne, 1e peiode ronde 4
Commentaar Edwin Zuiderweg
Na de voorgaande zetten 26…Ta1+  27. Kg2
Zwart staat een pion voor in een verder nog
vrij spannende stelling (zie DIAGRAM).
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Dxf3 26. Lxf3 e4 27. Lg4 Tg6 28. Lf5 Tf6
29. g4 Kf7 30. Lc8 Lxa4 31. Lb7 Ke6 32.
Tb1 b5 33. Kg2 b4 34. cxb4 Lxc2
Na 35.Tf1 gaan de torens er af en kan wit fei-
telijk weinig meer overkomen (zie
DIAGRAM)
In plaats daarvan speelde ik in een vlaag van
verstandverbijstering 35. bxa5?? Ik dacht dat
de a-pion niet meer was tegen te houden,
maar zwart is hier eerder met zijn maanval
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Tf3+ 39. Kg2 e2 40. Lb4 Ta3+ 41. Kf2 Txa7
42. Lc8+ Kf6 43. Kxe2 0-1

Casper 3 blunderpunten voor het verspelen
van een licht stuk.
Edwin 10 blunderpunten voor een fatale mis-
rekening; hij denkt met zijn pion snel aan de
overkant te zijn, maar houdt er geen rekening
mee dat Caspers vrijpion minstens zo snel
promoveert.

Rudolf Potze – Edwin Zuiderweg 0 – 1
Interne, 1e peiode ronde 4
Commentaar Edwin Zuiderweg
Na de voorgaande zetten 26…Ta1+  27. Kg2
Zwart staat een pion voor in een verder nog
vrij spannende stelling (zie DIAGRAM).
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Ik dacht hier slim te zijn door niet de aange-
vallen loper op f6 te dekken of weg te zetten.
27... Dc5? 28. Lc6? dit is zo mogelijk nog er-
ger. 28. Dxf6! de loper kan gewoon worden
geslagen [want 28... Dd5+ 29. Tf3! Dxb3
werkt helaas niet 30. Dxf7+ Kh8 31. Le8 en
wit wint]. 28... Dc4 29. Tb4? Rudolf ziet de
matdreiging op f1 kennelijk totaal over het
hoofd. 29... Df1# 1-0
Rudolf 5 blunderpunten voor het niet profite-
ren van Edwins blunder + 10 blunderpunten
voor het onnodig mat laten zetten.
Edwin 3 blunderpunten voor een slimmig-
heidje dat een dommigheidje bleek te zijn + 5
blunderpunten voor het aanleveren van een
partij met verwisseling van zwart /wit. Hier-
mee de redactie onnodig laten puzzelen om
het commentaar te kunnen koppelen aan de
stelling.

Andreas Tasma - Hiddo Zuiderweg 0 – 1
Interne, 1e periode ronde 7
Frans Tarrasch-variant
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3
c5 6. c3 Pc6 7. Pe2 Db6 8. Pf3 cxd4 9. cxd4
f6 10.exf6 Pxf6 11.0-0 Ld6 12.Te1 0-0
13.Pc3 Ld7 14.Lg5 Tae8 15.Pe5 Dxd4?? (De-
ze zet is volgens Hiddo omdat het op slag zou
verliezen, interessant was geweest Dxb2)
16.Pxc6 (zie DIAGRAM)

Dxf2+?? (dit dame-offer deugt van geen kan-
ten, maar door Hiddo bewust als een despera-
do-zet gespeeld omdat alle andere zetten ook
zouden verliezen en deze zet bij onjuist spel
van wit nog kansen biedt)
17. Kxf2 Pg4+ 18. Kg1 Lc5+ 19. Kh1???

Diagram na 19.Kh1

"Omdat ik niks anders heb", zei Andreas bij
het uitvoeren van deze onbegrijpelijke zet.
Met 19. Le3! had wit zich zo'n beetje verze-
kerd van het punt en de onverantwoorde of-
ferzucht van zwart keihard afgestraft. Een va-
riant: 19. ...Pxe3, 20. Lxh7+, 21. Dh5+, Kg8,
22. Pa4, Pc2+, 23. Pxc5, Lxc6, 24. Tad1,
Pxe1, 25. Txe1. Achteraf verklaarde Andreas
dat hij "was vergeten na te denken". Die stra-
tegie kan je je bij sjoelen of bowlen misschien
nog wel veroorloven maar bij schaken leidt
het meestal al snel tot desastreuse gevolgen.
Zo ook in deze partij, want het paardvorkje
met schaak is natuurlijk dodelijk.
Hiddo 10 blunderpunten voor incorrect da-
me-offer dat op slag verliest.
Andreas 15 blunderpunten vanwege niet pro-
fiteren van de blunder van de tegenstander en
zelf een nog grotere blunder begaan.
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David Knight – Henk  van Putten 0 – 1
Interne, 1e periode ronde 8
1.d4 c5 2.c3 g6 3.e4 Lg7 4.Pf3 cxd4 5.cxd4
d6 6.Lc4 Pc6 7.Le3 Pf6 8.Pbd2 Pg4 9.Db3
Pa5 10.Lxf7+. Dit lijkt mooi, maar de pion
blijkt vergiftigd, en wit verliest zijn loper, zie
het vervolg.

Diagram na 10.Lxf7

10….Kf8 11.Dd3 Kxf7 12.b4 Pc6 13.Dc4+ e6
14.Pg5+ Ke7 15.e5 Pxe3 16.fxe3 d5 17.Dc5+
Ke8 18.Ph3 Lf8 0-1
David 10 blunderpunten voor het andermaal
plukken van een verboden vrucht.

Wat doet Don Quichot op het rijdier van
Sancho Panza?
Met de partijen die David Knight met wit
speelt tegen Henk van Putten is iets raars aan
de hand. David blijkt zich te hebben geabon-
neerd te hebben op de giftige pion op f7. "Je
moet weten dat ik voor iedere partij tegen
David deze snel prepareer als hij een Mars uit
de automaat haalt. Met een klein injectiespuit-
je breng ik het gif dan in, vlak voordat David
nietsvermoedend plaatsneemt achter de stuk-
ken!", zo liet Henk de blunderredactie weten.
Met het opnieuw snoepen van deze verboden
vrucht bewijst David wel *geen* ezel te zijn
die zich immers niet tweemaal aan de

spreekwoordelijke steen pleegt te stoten?
Maar wellicht bereed ridder David het ver-
keerde rijdier? Bij een ridder hoort een paard
en geen ezel! (Zie ook de voorpagina.)

Ton Bontsema - Paul Zilverberg 0-1
Interne, 1e periode ronde 8
Aangenomen Koningsgambiet
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 d5 4.exd5 Pf6 5.Lc4
Ld6 6.0-0 0-0 7.Pc3 c6 8.d4 cxd5
9.Pxd5 Pxd5 10.Lxd5 Pd7 11.Lb3 Pf6
12.Dd3 Dc7 13.Ld2 b6 14.Tae1 Lb7 15.Pe5
Tad8 16.Lxf4 Pd5 17.Lg3 Kh8 18.c3
f6 19.Lc2 g6 20.Pxg6+ hxg6 21.Lxd6 Txd6
22.Dxg6 Dg7 23.Dh5+ Kg8 24.Lb3
Dg5 25.Dh3 Kg7 26.Tf5 Dg6 27.Te4
Lc8 28.Lxd5 Txd5. Wit geeft op.

Diagram eindstand

Gelukkig zijn ze er nog: romantische schakers
die zich durven wagen aan het koningsgam-
biet (kwade tongen beweren dat het op hoog
niveau inmiddels een remise-opening is)?
Gerda Schreuder (helaas geen lid meer) en
Ton Bontsema hebben het gewoon op hun re-
pertoire staan en het zij gezegd, het levert al-
tijd mooie partijen op met open spel en kan-
sen voor zowel wit als zwart. Paul Zilverberg
nam de handschoen op en nam het gambiet
aan. De heren maakten er een mooie strijd
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van. Geheel in stijl offert Ton een paard voor
een koningsaanval, maar de als immer stug
verdedigende Paul gaat niet zomaar omlig-
gen. Bij zet 28 geeft Ton plots op. De vraag is
of dat niet te vroeg was, want hij heeft immers
nog 29. Tg4 met damewinst. Er blijft dan een
eindspel over van dame, koning en zes pion-
nen voor wit en twee torens, loper, koning en
drie pionnen voor zwart. Wit had dit nog
moeten proberen al is het eindspel waar-
schijnlijk gewonnen voor zwart als deze er in
slaagt om zijn meerderheid van stukken goed
te laten samenwerken. Niettemin belonen wij
het zo vroeg opgeven terwijl het mat in de
verste verte nog niet te bekennen is als een
blunder.
Ton Bontsema 3 blunderpunten vanwege ge-
brek aan vechtlust.

Michiel Meeuwsen - Durk Elzinga 1 – 0
Interne, 1e periode ronde8
Op 26 april 2010 troffen beide EP-
redacteuren elkaar aan het bord. Voor Durk
begonnen de problemen met het inslaan op b2
met zijn dame. Durk na afloop: “ik weet dat
het niet goed is, maar ik dacht dat ik er wel
goed uit zou komen”. Niet dus.

Diagram na 11.e3

Het verdere verloop bracht over en weer drei-
gingen, maar het beste van het spel lag toch
bij de Blunderrepubliek-redacteur.
Een abrubt einde van de partij werd ingeleid
door een fatale zet 29….Tc6.

Diagram na 29…Tc6
Hierna kon ik het afmaken met 30.Da6+.
Twee zetten later gaf de eindredacteur de
strijd op. Achteraf gezien zou een remise er
mogelijk nog wel in hebben gezeten voor de
rampzalige zet..

Durk 3 blunderpunten voor het nodeloos
weggeven van een half punt. Als verzachtende
omstandigheid dat de stelling lastig was voor
zwart en de druk op de koningsstelling groot.
Dan is een foutje snel gemaakt.
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begonnen de problemen met het inslaan op b2
met zijn dame. Durk na afloop: “ik weet dat
het niet goed is, maar ik dacht dat ik er wel
goed uit zou komen”. Niet dus.

Diagram na 11.e3

Het verdere verloop bracht over en weer drei-
gingen, maar het beste van het spel lag toch
bij de Blunderrepubliek-redacteur.
Een abrubt einde van de partij werd ingeleid
door een fatale zet 29….Tc6.

Diagram na 29…Tc6
Hierna kon ik het afmaken met 30.Da6+.
Twee zetten later gaf de eindredacteur de
strijd op. Achteraf gezien zou een remise er
mogelijk nog wel in hebben gezeten voor de
rampzalige zet..

Durk 3 blunderpunten voor het nodeloos
weggeven van een half punt. Als verzachtende
omstandigheid dat de stelling lastig was voor
zwart en de druk op de koningsstelling groot.
Dan is een foutje snel gemaakt.



En Passant 48.2 november 2010

20

Ron Hoffman – Edwin Zuiderweg ½ - ½
Univé toernooi ronde 9
In de laatste ronde van het toernooi speelde
Edwin Zuiderweg een briljante partij. Na 65
zetten stevende hij rechtstreeks op de winst
af. Maar……in het zicht van de haven begaat
hij een enorme blunder.

Diagram na 66.Kh3

Edwin (met zwart) speelt hier 66…..Kg5??
PAT.
Edwin 10 blunderpunten voor een fraaie pat-
combinatie waarmee hij de winst verspeelt.

an de redactie

Tijdens de laatstgehouden ALV zijn
de website van SG Groningen en het clubblad
En Passant aan de orde geweest. Bij het laat-
ste ging het niet zozeer om het blad ‘an sich’
– de redactie werd opnieuw lof toegezwaaid –
meer om de toekomstige positie in het kader
van het totaal aan communicatie-uitingen van
de schaakclub. Uiteraard spelen financiële
overwegingen hierbij ook een rol: het geld
kan slechts één keer worden uitgegeven. (EP
48.1, bestuursbeleid pag 20. De reactie hierop
heeft u ook kunnen lezen in dezelfde EP op
de pagina’s 20 en 21.)
Bij de discussie tijdens de ALV bleek geen
consensus. Aan de ene kant zou een papieren
cluborgaan overbodig worden wanneer de
club beschikt over een goed functionerende
website – met onder andere een beschermde
omgeving voor privacygevoelige zaken, en de
mogelijkheid voor leden om online met elkaar
te communiceren. Aan de andere kant zou het
blad als archief moeten functioneren en
slechts een 1 à 2 (?) keren per jaar uitkomen.

In de tussentijd wordt de club geconfronteerd
met dubbele uitgaven: de huidige kosten voor
de EP en ontwikkelingskosten voor de websi-
te. Hierin voorziet de begroting echter niet.
De redactie onderkent het belang van een
goede website als eigentijds communicatie-
middel, en heeft daarom in overleg met het
bestuur besloten om in dit lopende seizoen
niet meer dan vijf nummers uit te brengen.

De voorlopige planning is dan als volgt:
EP 48.3: 18 januari

eindstand 1e periode, 3e/ 4e ronde KNSB);
EP 48.4: 5 april

(eindstand 2e periode, 5e/6e ronde KNSB);
EP 48.5: eind juni 2011 (eindstanden Interne,

Externe Competities, Weekend toernooi).

V
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LEDENLIJST SCHAAKCLUB GRONINGEN 20 NOV 2010
Deze lijst is een kopie van een bestand afkomstig van de ledenadministratie. Bij eventuele on-
juistheden wordt u verzocht contact op te nemen met de ledenadministrateur, Nico Karsdorp.
Ook wanneer u lid bent, en (nog) niet op de lijst voorkomt

Naam Adres Postcode Woonplaats Telef.nummer Roepnaam

Als gevolg van de destijdse wens van de ALV is de ledenlijst uit privacy overwegingen in deze
web-uitgave van de EN PASSANT niet opgenomen.
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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 “De Blunderrepubliek” Michiel Meeuwsen
e-mail: m-meeuwsen@home.nl

Bezorging Joop Kremer, Nico Karsdorp
Reproductie RCG, oplage 120

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter Wim Krijnen Noorderweg 4; 9771 BP Sauwerd

e-mail:  w.t.g.krijnen@planet.nl tel: 050-306 12 83
Secretaris Casper Rupert Nieuwe Boteringestraat 31; 9712 PG Groningen

e-mail: casperrupert@hotmail.com tel: 06 -475 484 31

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 Huub Roeterink
Jeugd Hiddo Zuiderweg e-mail: superhiddo@hetnet.nl

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren iederz 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 G4 Ferry Ruigendijk

G2 Casper Rupert G5 Oswaldo Sield
G3 Klaas Abma

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

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

mailto:durkelzinga@home.nl
mailto:m-meeuwsen@home.nl
mailto:krijnen@planet.nl
mailto:casperrupert@hotmail.com
mailto:zilverberg@planet.nl
mailto:superhiddo@hetnet.nl
mailto:gnkarsdorp@hetnet.nl
www.scGroningen.nl
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Agenda jeugd
November
11 Jeugdavond
12 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn
18 Jeugdavond
19 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn
25 Jeugdavond
26 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn

December
2 Jeugdavond
3 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn
9 Jeugdavond
10 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn
15 Kuikenfuif
17 Jeugdmiddag Corpus d. Hoorn

Januari
6 Jeugdavond
13 Jeugdavond
20 Jeugdavond
27 Jeugdavond

Agenda senioren
November
16 Interne

Groningen 3 – Unitas 4
Groningen 4 – Middelstum

18 HSP 2 – Groningen 5
20 Groningen 1 – HMC Calder

Groningen 2 – SSC 1922
23 Interne [laatste avond per. 1]
30 Active Chess

December
3 Active Chess
10 Groningen 5 – Dwingeloo

Assen 2 – Groningen 4
11 OS Rotterdam – Groningen 1

MSV – Groningen 2
14 Kuikenfuif

Januari
4 Nieuwjaarssimultaan
8 Groningen 1 – Caissa

Groningen 2 – En Passant
11 Interne [start periode 2]

Groningen 3 – Hoogeveen
Groningen 4 –Eelde/Patersw.

14 Het Kasteel – Groningen 5
18 Interne
25 Interne

EP 48.3 verschijnt 18januari 2011
Inleveren kopij uiterlijk 12januari 2011

durkelzinga@home.nl


