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VAN DE REDACTIE 
 
Michiel Meeuwsen 

 
Misschien dachten jullie dat de En Passant ter ziele was maar hier is er dan eindelijk toch weer eentje. De be-

doeling was eigenlijk dat hij al dit voorjaar zou verschijnen maar door allerlei oorzaken waarmee we jullie niet 

zullen vermoeien werd dat alsmaar later en later. Nu dan dus toch een nieuw nummer die behalve gevuld met 

de gebruikelijke lijstjes ook wat meer luchtig leesvoer bevat alsmede pittige kost in de vorm van de vrachtwa-

gen afgevallen schaakproblemen die we links en rechts ergens vandaan gesnaaid hebben. Aangezien zijn vori-

ge bijdrage nogal in de smaak was gevallen heb we Henk van Putten opnieuw gevraagd om een schaakverhaal 

te schrijven en is er ook een aflevering van de Blunderrubriek die dit keer in zijn geheel gewijd is aan de flaters 

van Paul Zilverberg die er maar liefst drie instuurde. Hopelijk is dit niet de laatste EP maar aangezien Casper 

ons gaat verlaten is er wel een nieuwe man of vrouw nodig die het zaakje wil overnemen dus wie zich geroepen 

voelt deze ondankbare maar schone taak op zich te nemen: meld u! 

 

INTERNE COMPETITIE 
  

Eindstand periode 3 18-6-2012 

Naam Rating Score Pnt 

1.Arjan Dijkstra 2021 6 - 7 26 (+1) 

2.Edwin Zuiderweg 1989 4,5 – 7 23 (+1) 

3.David Knight 1809 3  -  4 22 

4.Nico Karsdorp 1836 2,5 – 3 22 

5.Henk van Putten 2109 1 – 1 22 (+1) 

6.Annelies vd Heuvel 1628 4 – 7 21 

7.Henk Pompstra 1784 2,5 - 5 21 (+1) 

8.Wim van Beersum 1905 1 - 2 21 (+1) 

9.Tsjisse Tilma 1738 1 - 1 21 

10.Ton Bontsema 1486 3,5 - 8 20 (+1) 

11.Henk Haisma 1622 2 - 4 20 

12.Oswaldo Sield 1575 1,5 – 4 20 (+1) 

13.Gerard de Wit 1766 2,5 - 6 19 

14.Aeilko Merenga 1546 2,5 – 5 19 (-1) 

15.Michiel Meeuwsen 1559 1,5 – 3 19 (-1) 

16.Paul Zilverberg 1488 3,5 – 8 18 (-1) 

17.Eldon Daantje 1213 0,5 – 2 18 (-1) 

18.Broer Akkerboom 1452 0 – 2 18 

19.Bertus Hoek 1300 0 - 1 18 (-1) 

20.Fred Luining 1300 0 - 1 18 (-1) 

21.Jouke Luxema 986 0 - 2 17 (-1) 

22.Wim Krijnen 1525 2 - 7 16 (-1) 
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Edwin Zuiderweg nieuwe clubkampioen 

Hij haalde in totaal evenveel kampioenspunten als Arjan Dijkstra maar won (reglementair) omdat hij 

meer punten scoorde in de 2e + 3e periode. Het was Edwins eerste titel na een aantal keren 2e te zijn 

geworden. Hij volgt daarmee Roel Donker op die de titel in voorgaande jaren 4 maal in successie won. 

 

Overzicht kampioenspunten: 

Naam Periode Totaal 

 1 2 3  

Edwin Zuiderweg 2 5 4 11 

Arjan Dijkstra 5 1 5 11 

Reno Emerencia 0 4 0 4 

Casper Rupert 4 0 0 4 

David Knight 3 0 0 3 

Henk Pompstra 0 2 0 2 

 

Periodetitels: 

1 2 3 

Arjan Dijkstra Edwin Zuiderweg Arjan Dijkstra 

 

W-We-prijzen: 

In elke periode was er ook een W-We-klassement. Dat wil zeggen het klassement is volgorde van het 

aantal punten dat meer werd behaald t.o.v. wat op grond van rating mocht worden verwacht. Een soort 

van ratingprijzen dus. De winnaars van dit klassement waren: 

 

Periode Naam W-We 

1 Arjan Dijkstra +2,868 

2 Ton Bontsema +2,309 

3 Ton Bontsema +1,468 

 

Dat Arjan als één van de hoogste ratinghouders in de eerste periode toch de W-We prijs in de wacht 

sleepte is bijzonder knap. Hij scoorde dan ook 6 uit 6. Ton deed het het hele seizoen goed. Ook in de 1e 

periode werd hij 2e in dit klassement. 
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EXTERNE COMPETITIE 
 

De KNSB-teams waren dit jaar samengevoegd met die van SV Unitas onder de naam De Groninger 

Combinatie. Het is even wennen! Het eerste team voldeed aan de belangrijkste doelstelling namelijk 

handhaving in de Meesterklasse. Makkelijk had het team het niet. Het draaide onderin mee en moest 

knokken voor handhaving. Maar getuige het orginele verslag van Erik Hoeksema van de uitwedstrijd te-

gen SO Rotterdam lijkt de sfeer in elk geval dik in orde.  

 

Hoezo schaken geen TV-sport?     
 
Erik Hoeksema 

 

 
 

“Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Voetbal International. Deze avond met 

Johan Derksen, René van der Gijp en Hans Kraay junior, live vanuit de Euroborg in Groningen.” Met een 

brede grijns gaat presentator Wilfred Genee verder. “Straks uiteraard alles over de perikelen bij FC 

Groningen, nu eerst aandacht voor ... schaken, jazeker! Johan, de Groninger Combinatie staat in de 

Meesterklasse na drie wedstrijden onder de streep. Moeten we ons zorgen gaan maken?” 

Derksen: “Het vertrek van Daan Brandenburg is natuurlijk een geweldige aderlating voor Groningen. 

Sorry, maar die nieuwe foeilelijke naam Groninger Combinatie kan ik niet uit mijn bek krijgen. Met 

Brandenburg liep zomaar de topscorer van de Meesterklasse de deur uit, zo’n verlies is gewoon niet op 

te vangen.” 

Van der Gijp: “Weet je wat het is Johan? Die nieuwe jongens van Unitas moeten gewoon nog effe wen-

nen. Neem nou zo’n Kodi. Heeft een half uit drie, en dat klinkt verschrikkelijk. Maar het had ook zomaar 

2 of 2½ uit 3 kunnen zijn. Maar ja, Meesterklasse is toch een niveautje hoger dan Eerste klasse, je mag 

niet verslappen. En je moet natuurlijk je kansen wel meenemen.” 

Genee: “Als de gebraden ganzen over komen vliegen, moet je ze wel afschieten.” Genee begint hard te 

lachen. 
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Derksen: “Ja hoor, hij probeert weer de cabaretier uit te hangen. Hopelijk heb je wel door Wilfred, dat jij 

de enige bent die moet lachen.” 

Kraay: “Maar toch kan ik genieten van Grisha Kodentsov. Zoals hij er altijd vol ingaat, het publiek smult 

van zulke jongens.” 

Genee: “René, een zware nederlaag tegen Rotterdam in de derde ronde. Toch nog een leuk momentje 

gezien?” 

Van der Gijp: “Ja man, ik heb echt genoten van Jantje Werle. Originele opening en daarna heel strak 

positiespel, die Winants – toch een behoorlijke grootmeester – werd helemaal suf gespeeld. Ja, Wer-

letje, lekker spelertje man, niks mis mee.” 

Kraay: “En wat dacht je van Sipke Ernst? Zit lekker ontspannen achter het bord, straalt in alles uit dat 

het wel goed komt met zijn partij. Heerlijk om zo’n jongen in je ploeg te hebben! Hij won met zwart heel 

soepel van Frans Cuijpers, en dat is toch geen kleine jongen.” 

Derksen: “Sorry Hans maar nu moet ik je toch even corrigeren, je hebt er weer niets van begrepen.  Zo 

soepel was het allemaal niet. Die Cuijpers had niet in de gaten dat-ie geweldig stond! Als die gast een 

stuk had durven offeren op g5, dan had het er heel somber uitgezien voor Ernst.” 

Van der Gijp: “Toch is dat ook de klasse van Sipke. Ik weet dat nog wel van vroeger. Mensen durfden 

tegen het grote PSV van 1988 gewoon niet aan te vallen. Intimidatie door reputatie!” 

Genee:  7½-2½, mannen. Duidelijke cijfers! Waren er verder nog lichtpuntjes?” 

Kraay: “Ja die ouwe Hoeksema, met zwart toch weer remise tegen een grootmeester.” 

Derksen: “En daar kan ik me dus vreselijk aan ergeren, de schijterige instelling van die Hoeksema. Durf 

daar toch eens door heen te breken, durf eens op winst te spelen een grootmeester. Het zijn ook maar 

gewone jongens, een grootmeester is echt geen halfgod.” 

Genee: (schaterlachend) “Nou Johan, alsof jij ooit van een grootmeester hebt gewonnen...” 

Van der Gijp: “Maar weet je wat het leuke is Wilfred? Hoeksema kwam tien minuten te laat de speel-

zaal binnen. Hij reisde samen met Bonno Pel en vertrouwde erop dat Pel – woonachtig in Rotterdam – 

de weg daar wel zou weten. Foutje bedankt! Als teamleider Huub Roeterink die twee niet had opge-

spoord, dan hadden ze nu nog door Rotterdam rondgezworven. Maar het wordt nog gekker. Hoeksema 

ging achter zijn bord zitten, maar hij had geen flauw idee wie er tegenover hem zat. Ene Castaneda, 

vast een zwakke invaller uit het vierde of zo, dacht-ie. Nee dus, die gozer bleek een grootmeester uit 

Peru te zijn. Echt waar, ik had ook nog nooit van die vent gehoord. Gelukkig lichtte Kodi onze man nog 

op tijd in. Tegen een grootmeester moet je toch anders spelen dan tegen iemand uit het vierde!” 

Kraay: “Maar Johan, Hoeksema kon toch niet op winst spelen in die slotstelling. Hij had een heel ris-

kant pionnetje gesnoept en mocht blij zijn dat hij niet op slag verloren stond.” 

Derksen: “Ja ok, maar dat zo’n Castaneda dan niet door durft te spelen in zo’n scherpe stelling, onbe-

grijpelijk. Pion achter, maar hij moet goede compensatie hebben. Ach ja, iedereen kan tegenwoordig 

grootmeester worden, dat was in mijn tijd wel anders.” 

Van der Gijp: “Tuurlijk Johan, die knakker moet gewoon doorspelen. Druk houden, tempo opvoeren, 

dan valt die Hoeksema vanzelf om.” 

Genee: “En de andere spelers? Hadden ze kansen op meer? 

Kraay: “Jorden van Foreest, dat is natuurlijk een schitterend talentje. Speelde een lekkere pot tegen  

Karel van der Weide. Natuurlijk is die niet meer zo sterk als vroeger, maar het blijft een grootmeester. 

Van der Gijp: “Weet je Hansie, die Karel houdt van schaken in een stijlvolle omgeving, oude Oostenrijk-

se operagebouwen en zo. Maar wat heeft die gozer dan in hemelsnaam te zoeken bij Rotterdam? Wei-

nig glamour hoor! Kareltje zit in een bejaardenflat te schaken in een troosteloze woonwijk, man wat 

een ellende.” 
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Derksen: “Geen wonder dat Hoeksema en Pel daar verdwaalden, het is echt een doolhof tussen al die 

grauwe betonblokken.” 

Van der Gijp: “Maar die partij van Foreestje, daar deugde toch helemaal niks van?” 

Derksen: “Ik heb die partij met de computer doorgenomen en inderdaad, dan blijft er weinig van over.” 

Kraay: “Talentvolle jeugdspelers kunnen geweldig rekenen en combineren, zeggen ze altijd. Bij Jorden 

zie ik dat niet zo.” 

Derksen: “Hans, meestal kraam je onzin uit maar voor één keer zeg je iets verstandigs. Jorden speelt 

positioneel sterk, maar maakt verrassend veel rekenfouten. Maar hij is  jong, dat komt nog wel in or-

de.” 

Genee: “Haha, de oude meester spreekt. Verder nog wat bijzonders gezien?” 

Van der Gijp: “Nee ouwe reus, het niveau viel tegen. Kodi had natuurlijk wel een halfje verdiend tegen 

Kuijf, maar in tijdnood liep hij pardoes een matnet in. Een Manolevje, lachen man!” 

Kraay: (de eeuwige positivo) “Maar die jongens van Groningen deden hun stinkende best. En ze hadden 

bijna allemaal veel minder rating dan hun tegenstanders.” 

Derksen: “Tuurlijk Hans, vergoeilijk de zaak maar weer. Groningen gaat het gewoon heel moeilijk krij-

gen. Een enkele speler had een off-day, nou ja dat kan mij zelfs een keer gebeuren. Wat Joost Wempe 

allemaal uithaalde... In een Grünfeld geef je de tegenpartij het centrum om het daarna aan te tasten 

via de zijkanten. Maar die Wempe deed helemaal niks! Hij liet zich helemaal plat walsen door die cen-

trumpionnen, verschrikkelijk om te zien.” 

Genee: “En dan nu het wekelijkse hoogtepunt van het programma: de Toto! Johan, ben je er klaar 

voor?” 

Derksen: “Altijd Wilfred, kom maar op.” 

Genee: “ Vierde ronde Meesterklasse, Groninger Combinatie-BSG!” 

Derksen: “Een hele lastige. Maar Groningen speelt thuis en moet winnen. Een 1!” 

Genee: “Onze zendtijd zit er alweer op. De voorspellingen van Johan kloppen bijna nooit, maar voor het 

noordelijke schaakleven hoop ik dat hij het nu bij het rechte eind heeft. Tot de volgende keer!” 

(met dank aan het team van Voetbal International en aan Toine van Hoof van het bridgeblad IMP) 
 

 

 

 

 

 

Eindstanden Seizoen 2012/2013 : 

 

De Groningen Combinatie 1 - KNSB - Meesterklasse  
Eindstand  mp bp   mp bp 

1 En passant 16 57½ 6 Utrecht (-2) 9 45 

2   Accres Apeldoorn 14 56 7 Groninger Combinatie 6 39 

3   Voerendaal 12 51½ 8 BSG 5 38 

4   SO Rotterdam 11 47 9 Kennemer Combinatie 4 40 

5   HMC Calder 11 44 10 De Stukkenjagers 4 32 

 
De Groningen Combinatie 2 - KNSB - Klasse 1A  
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Eindstand  mp bp   mp bp 

1 ESG Dr. Max Euwe 1  15 50½ 6 Purmerend 9 50 

2  Zukertort Amstelveen 12 51½ 7 SOPSWEPS’29 4 45½ 

3 De Toren Arnhem- VSV 12 51 8 ESG Dr. Max Euwe 2 4 36 

4  Philidor 1847 12 50 9 Groninger Combinatie 2 3 35½ 

5  SSC 1922 11 45 10 HSG 3 35 

 
Groninger Combinatie 2 degradeert. 

 
De Groningen Combinatie 3 - KNSB – Klasse 2B  

Eindstand  mp bp   mp bp 

1 ASV 1 18 48 6 Westlandse schaakcombinatie 9 34 

2  De Wijker toren 13 43½ 7 Kennemer Combinatie 2 7 33 

3 Caïssa 2 11 40 8 Groninger Combinatie 3 6 34 

4 AAS 10 38½ 9 DSC Delft 2 5 31 

5  HWP Haarlem 9 37 10 Sliedrecht 2 21 

 

De Groningen Combinatie 4 - KNSB - klasse 2A  
Eindstand  mp bp   mp bp 

1 SISSA 16 58½ 6 MSV 8 34½ 

2  Caïssa Eenhoorn 12 47 7 VAS 8 30 

3 De Waagtoren 12 41 8 Emanuel Lasker 7 32 

4 Caïssa 3 12 37½ 9 Groninger Combinatie 4 4 28 

5  Utrecht 2 9 33½ 10 ESG Dr. Max Eeuwe 3 0 19 

 

De Groninger Combinatie 4 degradeert. 
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Groningen 1 
NOSBO - Promotieklasse 
  

Eindstand  mp bp   mp bp 

1 ESG 16 47 6 Hoogeveen 8 35 

2  SISSA 2 14 49½ 7 Haren 5 34 

3 HSP 13 38 8 Van der Linde 4 30 

4 Unitas  12 39½ 9 Oostermoer 4 23 

5  Groningen 1 11 41½ 10 Het Kasteel 3 22½ 

 

Groningen 2 
NOSBO - Eerste klasse B 
  

Eindstand  mp bp   mp bp 

1 Staunton 2 16 46½ 6 Ten Boer 7 29 

2  Groningen 2 10 35½ 7 ESG 2 5 29½ 

3 Middelstum 10 34 8 DAC 5 26 

4 Roden 9 33½ 9 Veendam 2  3 23½ 

5  Lewenborg 7 29½  

 

Groningen 3 
NOSBO - Tweede klasse A 
  

Eindstand  mp bp   mp bp 

1 SISSA 4 14 29 5 Assen 3 5 19 

2  Staunton 4 11 25½ 6 Unitas 4 (j) 5 18½ 

3 Roden 2   7 22 7 Oostermoer 2 5 15½ 

4 Eelde/Paterswolde   6 19 5  Groningen 3 3 19½  
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MASSAKAMP 

Michiel Meeuwsen 

De massakamp is gisteravond met ik meen 2 

punten verschil verloren gegaan. We hebben ons 

dapper geweerd en we hebben zelfs nog op 

voorsprong gestaan maar gaandeweg viel er 

toch een kentering te bespeuren en rolden de 

puntjes binnen bij onze zusterclub. Laat dit een 

les voor ons zijn, je kunt niet ongestraft je ka-

nonnen thuis laten! Volgend jaar dienen Hoe-

kies, Putski’s en Sipkes onverwijld aan te tre-

den, desnoods moet de club voor kinderoppas 

zorgen en deze mannen met Rolls Royces van 

huis op halen.  

Nr. SC Groningen SV Unitas Uitslag 

1 Kroon Baljé Rem 

2 Van Pelt Vd Marel 0-1 

3 E.Zuiderweg Clemens rem 

4 Dijkstra Boer Rem 

5 Kruit Van Hamond 0-1 

6 Van Beersum Pellikaan Rem 

7 Karsdorp De Boer 1-0 

8 Pompstra Westerkamp 0-1 

9 Tilma Sluzewski Rem 

10 Zwanepol V/d Poel 0-1 

11 Holtz Vermeulen Rem 

12 Merenga Straatman 0-1 

13 Haisma Roorda 0-1 

14 V/d Heuvel Visser 1-0 

15 Meeuwsen De Wit Rem 

16 Zilverberg V/d Meer 1-0 

17 Bontsema Janssen 1-0 

18 Krijnen Drolenga Rem 

19 Hoogeboom Westermann 0-1 

20 Akkerboom Luijmes 1-0 

 

Nico Karsdorp was de speler voor Groningen aan 

het hoogste bord die zijn partij won. Hier volgt 

zijn partij. Het commentaar is van Nico: 

 

 

 

 

 

Nico Karsdorp – Robert de Boer 

1.d4 Pf6  2.c3 d5  3.Lg5 Pe4  4.Lh4 Pbd7  5.f3 

Pd6  6.Pbd2 Pf6  7.g4 h6  8.Ph3 b6?! h5  9.e3 

Lb7  10.Ld3 Dd7  11.Pf2 g5  12.Lg3 h5?! 

Lg7  13.Le5?! h4!  hxg4  14.fxg4 Th4  15.Lg3 

Pf3! Th6  16.De2 0-0-0  17.a4 Lxd6 is ook niet 

slecht Lc6  18.a5 Pc4? Waarschijnlijk de verlie-

zende zet. Zwart had hier ... Kb8 of ... Lg7 moe-

ten spelen. 19.axb6! axb6 20.Ta7 Pe8  21.Lxc4 

dxc4  22.0-0  b5  23.Pfe4 Dd5 

 
24.Tf5 Dxe4? e5  25.Pxe4 Lxe4  26.Txb5  1-0 

 

GRONINGEN NOSTALGISCH 
 
Wim Krijnen 

 

Groningen heeft een al langdurige geschiedenis: 

meer dan 50 jaar. In de loop van die jaren heb-

ben zich veel leden aangemeld, maar ongeveer 

evenveel zijn in de loop van de jaren weer ver-

dwenen en zo komen we aan ons huidige leden-

bestand. Wie kent bv. de oude damevleugel 

niet? Slechts 1 lid van die vleugel heeft de tijden 

doorstaan en is lid gebleven van de club: Anne-

lies van den Heuvel. Toch hadden die mensen 

wat met elkaar. Misschien niet heel sterke scha-

kers, maar wel een gezellige club. Dat was de 

reden om eens een poging te doen deze oud-

leden in de derde periode van de interne compe-
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titie weer bij elkaar te krijgen, zeg maar oud-

leden met een ingeschatte rating van maximaal 

1500. Oude ledenlijsten nagevlooid, kennissen 

gebeld, persoonlijke contacten aangehaald en 

uitnodigingen verstuurd. Ik had een lijstje van 

16 mensen en 9 daarvan gaven aan dat ze het 

een leuk idee vonden. Niet te lange partijen, ge-

woon ook gezellig.  

 

 
 

Om wie ging het? Ja, de damevleugel: Jannie 

Boer, Lidwien Schuitemaker, Ria den Bak en 

Gerda Schreuder. En dan de mannen: Ab Zijlstra, 

Fred Luining, Ruud Steenbergen en Bertus Hoek, 

die trouwens al weer een tijdje lid is van de club. 

Deze club werd aangevuld met Jouke Luxema, 

zodat we op een even aantal uitkwamen. Er is 9 

avonden lang fanatiek gestreden om een fantas-

tische beker, afgesloten op de tiende avond met 

een snelschaaktoernooitje. Tijdens de laatste 

avond was er ook nog een grote verrassing: een 

grote taart met het clubembleem erop min of 

meer als dank voor het initiatief.  

 

Dat hebben de leden die de interne niet bezoe-

ken toch maar mooi gemist. Fred Luining won 

zowel het toernooi als het snelschaaktoernooi, 

dus onbetwist de sterkste. Hij gaat zich ook als 

lid aanmelden. Iedereen kreeg ook een herinne-

ringsmedaille. Maar daar ging het uiteindelijk 

niet om. De deelneemsters en deelnemers von-

den het zo leuk dat ze volgend seizoen weer zo-

iets willen. Niet meer in dezelfde frequentie, 

want dat was toch wel te belastend, maar iedere 

eerste speelavond van de maand het hele jaar 

door. Ze worden daarvoor geen lid van de club, 

maar betalen wel een bijdrage om de toernooi-

kosten en de clubkosten te bekostigen. De 

speelduur, 1 uur per persoon per partij, is uit-

stekend bevallen. Kun je nog op tijd naar bed 

om de volgende dag de dagtaken weer goed op 

te kunnen pakken. Een zeer prettig neveneffect 

was dat de zaal tijdens de clubavonden prettig 

gevuld was, waardoor er een grote levendigheid 

ontstond. 

Is dit een goed concept, het uitnodigen van oud-

leden voor een toernooitje? Volgend seizoen 

gaan we het in ieder geval weer proberen voor 

een groep spelers met een iets hoger ingeschat-

te rating b.v. van 1500 tot 1700 en wie weet 

volgen er ook nog wel andere ratinggroepen. 
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HET MOOISTE SCHAAKBOEK OOIT 
 
Henk van Putten 
 

 
 

Over Bestaat Canada? van J.H. Donner en één 

enkele zin daarin. 

 

We schrijven begin jaren ’70, ik was net gebo-

ren. Donner en Ree waren gelijk geëindigd in het 

Nederlands kampioenschap, Ree was tot kam-

pioen uitgeroepen op enigszins discutabele 

gronden (het Sonneborn-Bergersysteem). Het 

weekblad Vrij Nederland organiseerde een offi-

cieuze beslissingsmatch, maar eerst speelden 

beiden nog enkele buitenlandse toernooien. 

 

Vooral Ree is succesvol. Tot verbijstering van 

Donner wint hij het open kampioenschap van 

Canada, tezamen met wereldkampioen Spassky 

(1972 moest het nog worden.) Zijn vrouw had 

het op de radio gehoord en vertelt het nieuws 

aan Donner, waarop Donner wanhopig vraagte-

kens zet bij het gehoor en begrip van zijn vrouw, 

de berichtgeving van het ANP en alle moderne 

communicatiemiddelen. “Ha ha ha. En in Siberië 

zijn vliegende schotels geland waar allemaal 

groene mannetjes uitkwamen, hè, malle meid.” 

 

Donner troost zich met de gedachte dat het 

waarschijnlijk ging om “de in het buitenland nog 

weinig bekende Canadese schaker Plee”, maar 

sluit af met: “Ik sta voor de ruïnes van mijn we-

reldbeeld.” 

 

Vraagt men aan een professionele schaker naar 

zijn favoriete schaakboek, dan wordt vaak My 60 
memorable games genoemd van Fischer. Daar-

mee geeft de profspeler in kwestie aan dat hij 

zijn vak serieus neemt. Stelt men deze vraag aan 

een liefhebber als ik, een eeuwige amateur zoals 

welbekend, dan luidt mijn antwoord zonder aar-

zelen: de bloemlezing De Koning, samengesteld 

door Max Pam en Tim Krabbé, die ik intussen 

minstens vier keer van kaft tot kaft herlezen heb. 

 

In Bestaat Canada? (De Koning, 1e druk, blz 

132-133) wordt een mijnheer Henk Kersting op-

gevoerd, directeur van Associated Press Neder-

land en lid van kunstenaarssociëteit de Kring. 

Het was in 1996 dat ik begon met mijn eerste 

baan in Amsterdam. Via een softwarehuis werd 

ik gedetacheerd bij Nissan Europe aan de snel-

weg A4 bij Nieuw-Sloten, in het gebouw waar nu 

Mexx is gevestigd. Het was pal tegenover het 

IBM-gebouw waar Donner ook nog een blauwe 

maandag gewerkt heeft, een baan die Euwe voor 

hem geregeld had, maar die helemaal niets voor 

Donner was. Door een gelukje kon ik een kamer 

huren aan het Vondelpark, bij een hospita me-

vrouw Kersting geheten. In die tijd was ik De Ko-
ning weer eens aan het herlezen en op een 

avond stuitte ik op blz. 133 op deze zin: “Op de 

Kring kwam ik Henk Kersting tegen, hij is direc-

teur van AP-Nederland.” 

 

De zin had mijn oog al talloze malen gepas-

seerd, maar dit was de eerste keer dat de naam 

Kersting mij iets zei. Ik liep naar mijn hospita, 

die zoals iedere avond in haar vaste televisie-

stoel gezeten was. “Mevrouw Kersting, hebt u 

misschien familie gehad die Henk Kersting heet-

te?” vroeg ik haar. Haar antwoord was kort maar 

ook zeer krachtig: “Ja dat was mijn man.” 
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Uiteraard was dit de aanleiding voor vele vragen 

mijnerzijds over Henk Kersting, maar nog veel 

meer over Hein Donner, die ze zeer goed gekend 

bleek te hebben. Op Hein was ze altijd zeer ge-

steld geweest, veel meer dan op diens boezem-

vriend Harry Mulisch, die serieus achter haar 

aan had gezeten als ik haar goed begreep. Ze 

vertelde mij over talloze feesten in de jaren ’70 

bij hen thuis met het overkoepelende thema 

‘vrijheid blijheid’, waaraan de elite zich in die 

tijd massaal overgaf. “En ze namen allemaal een 

nieuwe vrouw, zelfs Wim Duisenberg.”  

 

Later heb ik er spijt van gekregen dat ik toen niet 

meer opgeschreven heb van haar verhalen, want 

het was de keukentafel van regentesk Nederland 

waar ik zomaar aanschoof, veel wijder dan de 

kring van personen naar wie mijn belangstelling 

in eerste instantie sterk uitging (dat was uiter-

aard vooral Hein Donner). De Kerstings zijn zelfs 

gast geweest bij het huwelijk van Beatrix en 

Claus in 1966. Henk Kersting bleek een rol te 

hebben gespeeld in het Amsterdams verzet via 

de in de oorlogsjaren ondergrondse krant het 
Parool. 
 

Interessant is het gegeven dat wat Donner 

schrijft over haar man feitelijk onjuist is. “Inte-

resting, but always wrong”, is een typering die 

Larry Evans ooit voor Donner bedacht en deze is 

ook hier van toepassing. Op het moment dat 

Donner Bestaat Canada? schreef, was Henk 

Kersting al geen directeur meer van Associated 

Press Nederland. Henk Kersting ging met pensi-

oen in 1970. Het succesvolle toernooi van Ree 

in Canada vond plaats in 1971. Donner smok-

kelde dus een jaartje, ik denk om nodeloze de-

tails te omzeilen. 

 

In de zomer van 1993 kwam Henk Kersting te 

overlijden op de gezegende leeftijd van 88 jaar 

oud. Zijn (tweede) vrouw Anna Kersting, mijn la-

tere hospita, was veel jonger dan hij en overleef-

de hem met 12 jaar. Zij zou ten slotte één jaar 

ouder worden en stierf in 2005 op 89-jarige 

leeftijd. De begrafenis werd bewust klein gehou-

den; er waren niet veel mensen en al helemaal 

weinig uit de periode die toen een kleine 35 jaar 

achter ons lag. 

 

In 1997 kwam een vertaling uit van De Koning. 

De vertaler, Richard de Weger, was voor Tele-

tekst in Groningen, waar ik zelf meehielp in de 

organisatie van het WK 1997. Het boek lag te 

koop bij diverse boekenstands en Peter Svidler 

(deelnemer aan het WK) prees het aan als ‘just 

brilliant’. Ik vroeg aan de vertaler hoe hij was 

omgegaan met talige pointes als de reebout die 

ergens geserveerd wordt. Hij vertelde over zijn 

oplossing om dit soort subtiele grapjes via voet-

noten kort toe te lichten. 

 

Later wist ik de Engelse vertaling via internet op 

de kop te tikken. De voetnoot bij Bestaat Cana-

da? verduidelijkt ten aanzien van de onbekende 

Canadese speler Plee: “The rhyming pun Ree 

(pronounced in Dutch as ‘Ray’) and Plee (pro-

nounced as ‘Play’) is obvious. ‘Plee’ is the Dutch 

slang word for ‘toilet’.” 
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OP EENZAME HOOGTE IN DE B-

GROEP VAN HET KERSTTOERNOOI 
 
Arjan Dijkstra 

 
Het was december 2012 en de ieder jaar weder-

kerende vraag “doe je mee aan het kersttoer-

nooi?” kwam weer voorbij. Na een teleurstellen-

de prestatie in de KNSB competitie (1 uit 5) leek 

het me wel tijd om eens goed aan mijn spel te 

werken, en wie zijn betere leermeesters dan 

goede tegenstanders? Ik gaf me dus op voor de 

A-groep van het kersttoernooi. Een paar dagen 

later checkte ik de site of de aanmelding goed 

was binnen gekomen, maar ik kon mijn naam 

nergens vinden. Helemaal onderaan de lijst van 

deelnemers van de A-groep gekomen, verscheen 

mijn naam ergens in de bovenste regionen van 

de B-groep. Dat was niet helemaal de bedoe-

ling, maar mijn protest werd bij de inschrijving 

weggewuifd. Een FIDE rating van 1952 is nou 

eenmaal minder dan 2000, en dan is dispensa-

tie van de organisatie nodig en ik ben nou een-

maal te oud om nog een talent te mogen heten.  

 

Goed, en dan zit je ineens in de eerste ronde met 

zwart tegen Klaas Abma, een oud teamgenoot 

waar je nog nooit goed tegen uit de opening 

bent gekomen. Het lijkt een zware middag te 

worden, maar niet alleen voor mij: Klaas heeft 

enkele dagen geleden een protest bij de NOSBO 

beroepscommissie ongegrond zien verklaard en 

heeft daar van schrik spit van gekregen. Het be-

gin van de partij bestaat dan ook uit het regelen 

van een geschikte stoel voor mijn tegenstander, 

die door de organisatie wordt gevonden. De par-

tij zelf kan ik kort over zijn: Klaas bewandelde 

nieuwe paden, waardoor ik voor de verandering 

al na 10 zetten beter stond met zwart. Hierna 

hoefde ik een eindspel met twee pionnen niet 

meer te bewijzen. Twee ronden later zal Klaas 

zich uit het toernooi terugtrekken.  

 

In de tweede ronde staat Jakov Grigorjev uit Li-

touwen op het programma. Hij heeft geen FIDE 

rating en wordt in het toernooi ingedeeld met 

een geschatte rating van 1800. Deze schatting 

wijkt natuurlijk altijd naar beneden af, dus ik 

was op mijn hoede. De partij was behoorlijk 

scherp: ik win een pion, maar door de inactieve 

stukken heeft Jakov met zwart goede compensa-

tie. Onderstaand een fragment uit de partij:  

 

 

 
Ik heb hier op 22. … dxe4 23. Lxc6 Pxc6 24. 

Dc4+ Kh8 25 Dxc6 gepland, maar zie dan dat 

zwart na 25. … e3 gewoon wint, wit kan Df2# 

niet op een normale manier verhinderen. Na 23. 

Lc4+ Kh8 24. Dxe4 Tfd8 25. Le3 zijn wits pro-

blemen grotendeels opgelost. Zwart blunderde 

na 25. … Pf5 26. Lf2 Dh6 27. Ke2  met 27. … 

Pd6, omdat na 28. Dxc6 Tc8 29. Da6 Txc4 30. 

Tad1 zwart een stuk verliest (30. Thd1 was beter 

geweest, maar ja die h-pion he).  

 

In ronde 3 mag ik met de zwarten tegen Edim 

Salihbegovic, iemand die ik in café Atlantis al 

had leren kennen. Ik mishandel de opening 

enigszins, omdat ik me meen te herinneren dat 

je tegen het Londen systeem (wit doet 1. d4 ge-

volgd door een snel Lf4) gewoon een keer een 

paard op e4 moet zetten en je dan prima staat. 

Als dit al zo is doe ik het niet helemaal nauwkeu-

rig, waardoor lange tijd een onprettige stelling 
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voor me op het bord staat.  De partij ging als 

volgt:  

 

1.d4 d5 2.Lf4 Pf6 3.e3 e6 4.Pf3 Pbd7 5.Pbd2 

b6 6.Ld3 Lb7 7.0–0 Pe4 8.c4 Le7 9.cxd5 exd5 

10.Tc1 c5 11.Dc2 Pxd2 12.Pxd2 Pf6 13.Da4+ 

Kf8, de oplettende lezer ziet dat ik de vorige par-

tij ook al niet rokeerde. Ik prefereer deze ietwat 

ongemakkelijke koningsstelling boven het opge-

ven van de pion op h7. 14.Pf3 c4 15.Lb1 a6 

16.Dd1 b5 17.Pe5 Pd7 18.Dh5 Pxe5 19.Lxe5 f6 

20.Lg3 De8 21.Dg4 g6 22.De6 Dc8 23.Db6 

Dc6 24.Dxc6 Lxc6 25.b3 La3 26.Tc2 Kf7 27.e4 

The8 28.e5 f5 29.Lf4 Ke6 30.Lc1 Le7  

 

 
 

Hier heeft zwart met zijn pionnen op de dame-

vleugel een goede troef in het eindspel. Wits lo-

per daarenboven op b1 ook niet echt prettig, 

terwijl de vrijpion op e5 goed geblokkeerd is 

door de  zwarte koning. Al met al reden om 

Edim's remiseaanbod af te slaan. 31.f4 a5 

32.g4 Tg8 33.g5 Ld8 34.Le3 Le7, ik wilde mijn 

loper eerst op b6 zetten om wits stukken aan de 

verdediging van d4 te binden, maar realiseerde 

me dat die loper op b6 eigenlijk een beetje in de 

weg staat en ook nodig is om de velden a3 en b4 

aan te vallen. 35.h4 a4 36.Lc1 Tgc8 37.Tf3, laat 

een trucje toe: axb3 38.axb3 Ta1 39.La2 Ta8 

40.Tff2 La3 41.bxc4 dxc4 42.Tf1 Lxc1 43.Lxc4+ 

bxc4 44.Tfxc1 Txc1+ 45.Txc1 Kd5 46.h5 Ta3 

47.hxg6 hxg6 48.e6 Te3 0-1 

 

Met 3 uit 3 sta ik inmiddels gedeeld eerste met 

alleen Conrad Mostertman. De indeling voor de 

vierde ronde is dan ook eenvoudig te raden. Ik 

mag voor de derde keer met de zwarte stukken 

spelen. Een door Conrad zelf aan Milan Mos-

tertman (het neefje van) aangeraden variant te-

gen het Morra-gambiet brengt me in eerste in-

stantie een prettige stelling, maar tactisch mis ik 

het een en ander: 

 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 a6 5.Pf3 

d6 6.Lc4 e6 7.0–0 b5 8.Lb3 Ta7 9.De2 Td7 

10.Lg5 Le7 11.Lxe7 Pxe7 12.Tfd1 Lb7 13.Td2 

Pbc6 14.Tad1 Pa5? Geeft het (kleine) voordeel 

weg, na 15. Pe5 staat wit prettig. 15.Pd4 Pxb3 

16.Pxb3 Pg6? 17.Pc5 Tc7 18.Txd6 Dg5  

 

 
 

Deze stelling is erg goed voor wit, bijvoorbeeld 

na 19. Pxb7 Txb7 20. Txa6. 

19.Td8+ Dxd8 20.Txd8+ Kxd8 21.De3 Kc8 

22.b4 ½–½ 

De stelling is nu nagenoeg gelijk, maar aange-

zien wits stelling volgens mij makkelijker speelt 

remise aangenomen. 
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Na een korte pauze op eerste kerstdag gaan we 

op tweede kerstdag verder met het toernooi. 

Aangezien Conrad een bye heeft opgenomen is 

dit een mogelijkheid om los te komen van het 

veld. Hiervoor moet ik met wit winnen van San-

der Westerlaan. Na 26 zetten komt daar de vol-

gende stelling op het bord: 

 

 

 
 

 

Tja, moet je hier met wit nu tevreden zijn. Het 

eindspel leek me met de zwakke pionnen op de 

koningsvleugel niet eenvoudig. De computer 

vindt dat wit na 27. Pe2 een gunstig eindspel. Ik 

zie echter dat Sander inmiddels niet heel veel 

tijd meer heeft, en aangezien ik de dertig nog 

niet gepasseerd ben speel ik het correcte 

27. Lxh6. Ik had echter niet goed gerekend en 

maak in het vervolg een fout.  27. … gxh6 28.g7 

Lxg7 29.Txh6?, hier was 29. Thg1 beter, zwart 

kan g7 niet dekken met de dame omdat wit dan 

op d6 slaat, terwijl 29. … Te7 30. f6 toelaat. Nu 

kan zwart met 29. … Da8 een goede stelling 

krijgen. In het vervolg maak ik nog een paar fou-

ten, maar in tijdnood is het lastig voor zwart om 

de goede verdediging te vinden: 29. ... Kf7 

30.Thxd6 (Th7) Dh4 31.Pd3 Dh5 32.Th1 Pxd3 

33.Txd3 (Td7+) Dxh1+ (Lf6) 34.Dxh1 Txf5 

35.Td7+ Kf8 36.Ta7 a3 37.bxa3 bxa3 38.Txa3 

Tfe5 39.Ta8 Txa8 40.Dxa8+ Te8 41.Df3+ Kg8 

42.a4 Tb8+ 43.Ka2 Tb2+ 44.Ka3 Tb1 45.c4 

Lf8+ 46.c5 Ta1+ 47.Kb3 Le7 48.Df5 Tc1 

49.De6+ 1–0 

 

Met 4.5 uit 5 ga ik inmiddels alleen aan de lei-

ding. Conrad en Jakov volgen op 4 en verder zijn 

er nog drie mensen met 3.5. Een daarvan is Har-

ry Wubs, mijn tegenstander voor de 6e ronde. Na 

11 zetten zijn hebben we de volgende stelling op 

het bord: 

 

 
 

Harry speelt hier de logische doorbraak in het 

centrum 11. ... e5, maar hij is hiermee iets te 

vroeg. Een interessant alternatief was het stuk-

offer 11...Pg4 12.h3 Lh2+ 13.Kf1 Pxf2 14.Kxf2 

Dg3+, waarna wit een verschrikkelijke stelling 

moet verdedigen. Na de tekstzet wordt de zwarte 

structuur  aangetast, maar heeft hij hiervoor wel 

compensatie in de vorm van betere stukken. 

12.dxe5 Pxe5 13.Pxe5 Lxe5 14.Lxf6 gxf6 15.g3 

Dg7 16.Lf1 b5 De beslissende fout, zwart ver-

liest een pion en zijn stelling is niet meer te hou-

den. 17.Pb3 Lb7 18.Pxc5 hierna volgen nog wat 

zetten, maar de partij is hier eigenlijk wel voorbij 

en ik kan het notatieformulier nergens terug vin-
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den. 

 
Arjan Dijkstra (links) genietend van zijn, met het prijzen-
geld aangeschafte, gloednieuwe snowboard. 

 

Deze overwinning zorgt ervoor dat ik een punt los 

sta. Een van de achtervolgers met 4.5 is Konrad 

Drozdowski, een 12 jarige Pool. Hij heeft sinds 

de eerste ronde niet meer verloren en een over-

winning in deze ronde zou hem een voorlopige 

gedeelde eerste plek opleveren, alle reden om 

deze partij serieus te nemen. Een van de voorde-

len van het spelen tegen een jeugdtalent is dat 

er ondanks zijn relatief lage rating redelijk wat 

partijen van hem beschikbaar zijn. Ik zag dat zijn 

wapen tegen het Siciliaans de Prins variant is, 

wat Maroczy achtige structuren voortbrengt. 

Standaard plan van zwart is om met de a-pion te 

gaan lopen en op die manier op de damevleugel 

spel te creëren. Ik had niet zo'n zin in de 

Maroczy-structuur waarin hij al verschillende 

partijen had gespeeld, dus haalde een zetvolg-

orde trucje uit: 

 

 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.f3 e5 

6.Pb3 a5 7.c4, dit kan hier niet. Pxe4 is nu mo-

gelijk omdat de koning op d2 het vluchtveld van 

het paard op b3 afneemt.  

 

 

 
 

7. … Pxe4 8.fxe4 Dh4+ 9.Kd2 a4 10.Kd3 axb3 

11.Dxb3 Pc6 12.Le3 f5 13.Pc3 fxe4+ 14.Kd2 

Pd4 15.Db6 Ta6 16.Dc7 Tc6 17.Da5 Le7 

18.Pe2 Lg5 19.Dc3 Pf5 20.Lxg5 Dxg5+ 21.Ke1 

0–0 22.Pg3 e3 23.Pxf5 Lxf5 24.Td1 Dh4+ 

25.g3 De4 26.Tg1 Df3 0-1 

 

Na al dit vuurwerk was er natuurlijk meer te ver-

wachten. In de 8e ronde stond Joan Reinders op 

het programma. Het was vrijwel onmogelijk een 

partij van hem te vinden die aansluit op mijn re-

pertoire, ware het niet dat hij een potje op 

chess.com tegen een vriend van me had ge-

speeld. Hierdoor kon ik de nodige voorbereiding 

treffen en kwam ik met wit goed uit de opening: 

pion meer, weinig zwaktes. Helaas was ik niet zo 

doeltreffend in de opvolging en verdedigde Joan 

taai. Op de 33e zet kreeg ik remise aangeboden 

terwijl ik de volgende stelling mocht overdenken: 

 



En Passant 50.2  juli 2013 
 

 

18 

 
 

Hier had ik gerekend op 34. dxc6 Txd2 35 c7, 

maar dan heeft zwart 35. … Txf2 wat niet heel 

comfortabel leek voor wit. Gezien de stand in het 

toernooi leek het me daarom beter om hier re-

mise te nemen. De laatste ronde stond ik een 

half punt los van Conrad en een punt van Jakov. 

Na 10 zetten theorie bood ik ook maar remise 

aan aan Frank van der Werff. Hij nam dit aan, 

wat mij in ieder geval gedeeld toernooiwinnaar 

maakte, en gezien de stelling van Conrad op 

bord 2 hoogstwaarschijnlijk ongedeeld. Niet 

veel later verloor Conrad inderdaad en was de 

overwinning een feit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE CLUBKAMPIOEN SPREEKT 
 
Edwin Zuiderweg 

 

Met het wegvallen van Roel Donker, die weer te-

rug naar de Meppeler SV was gegaan, was voor 

dit seizoen het kampioenschap van SC Gronin-

gen vacant. Omdat ik al een aantal keren 2e  was 

geworden zag ik mijn kans schoon om eindelijk 

mezelf een keer tot kampioen te kunnen laten 

kronen maar ook Arjan Dijkstra bleek kampi-

oensaspiraties te koesteren. Uiteindelijk lukte 

het dan toch, zij het dat ik de reglementen dit 

keer aan mijn zijde had.  Arjan won overtuigend 

de eerste en de derde periode maar liet het in de 

2e behoorlijk liggen. In dit verslag zal ik aan de 

hand van een aantal partijen laten zien hoe het 

kampioensschap tot stand kwam. 

 

1e periode 
Ik begon het seizoen met een zeeslang tegen 

David Knight. Na 45 zetten was de volgende 

stelling ontstaan:  

 
David Knight – Edwin Zuiderweg, stelling na 45…Lxc5:  

 
 

David besloot hier om af te wikkelen naar het 

beruchte eindspel Koning + paard en loper te-

gen Koning en speelde: 46.Lxg7!? Kxg7 47.g5 



En Passant 50.2  juli 2013 
 

 

19 

hxg6 48.Kxg5 en na 48…Le7+ 49.Kf5 Kh6 50. 

Ke5 Kxh5 hebben we het bewuste eindspel op 

het bord. Toevalligerwijs had ik dit eindspel net 

daarvoor voor het eerst een keer serieus bestu-

deerd en voor het eerst in mijn schaakcarrière 

komt het nu op het bord. 51.Ke4 Kg4 52.Ke5 

Lc5 53. Ke4 Kg5 54. Ke5 Kg6 55. Ke6 Kg7 

56.Ke5 Kf7 57. Kf5 Ld6 58. Ke4 Ke6 59. Kd4 

Nc6+ 60. Ke4 Le5 61. Kd3 Kd5 62. Ke3 Pd4 

63.Kd3 Nf5 64. Ke2 Ke4 65. Kf2 Pe3 66. Ke2 

Pc4 67. Kf2 Lf4 68. Kg2 Pe3+ 69. Kf2 Pg4+ 70. 

Kg2 Ke3 71. Kh1 71... Kf3 72. Kg1 Pf2 73. Kf1 

Lh2 dit is een bekende sleutelstelling 74. Ke1 

Pe4 75. Kf1 Pd2+ 76. Ke1 Ke3 77. Kd1 Kd3 78. 

Ke1 Lg3+ 79. Kd1 Pc4 80. Kc1 Lf4+ 81. Kd1 

Lg3 82. Kc1 Lf2 83. Kd1 Pb2+ 84. Kc1 Kc3 85. 

Kb1 Kb3 86. Kc1 Be3+ 87. Kb1 Nc4 88. Ka1 

Lf4 89. Kb1 Pa3+ 90.Ka1 Le5# 0-1 Het had ze-

ker efficiënter gekund. Volgens de “tablebases” 

had zwart op zet 51 in 31 zetten kunnen winnen. 

In de 2e ronde won ik een goed gespeelde partij 

tegen Reno Emerencia. Reno speelde dit keer 

een keer de Winawer in plaats van de McCut-

chen waar ik vaak veel moeite mee heb tegen 

hem. In ronde 3 volgt een plusremise tegen 

Casper Rupert. In de 4e ronde ga ik er tegen Ar-

jan Dijkstra heel hard af. De opening die ik speel 

met zwart mislukt volledig waarna Arjan me 2 

keer op dezelfde manier truct:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arjan Dijkstra – Edwin Zuiderweg, stelling na 15…Lc6 

  
 

Arjan speelt hier 16.Lxe6! Na 16…fxe6 komt 

dan 17.Dxe6+ en wit wint 2 pionnen. Zwart had 

hier nog taai verzet kunnen bieden en de pion 

kunnen terugwinnen met: 16... Rfe8! 17. 

Bb3 Bb4 18. Qf4 Bxc3 19. bxc3 Qxc3 In plaats 

daarvan werd er 16…h6 17.Lb3 Tfe8 18. Df5 

Kf8? 19. Lxf6 Lxf6 gespeeld.  

 

 
 

Arjan wint hier opnieuw materiaal met een dub-

bele aanval op de koning en de loper op c6.   

20.Dc5+ 1-0  
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Hierna volgde wel een mooie aanvalspartij met 

wit tegen Henk Pompstra.  

 

Edwin Zuiderweg – Henk Pompstra   

1e periode ronde 6 
1. d4 d5 2. Pf3 Lf5 3. e3 e6 4. c4 Pc6 5. a3 

dxc4 6. Lxc4 a6 7. Pc3 Pf6 8. O-O b5? geen 

goede zet, het paard op c6 staat ongedekt, pion 

c7 is achtergebleven en veld c5 kan zwak wor-

den 9. Ld3 Lg4? Dit kost te veel tijd. Gewoon 

9…Lxd3 is veel beter. 10. Dc2! Dreigt al Pxb5. 

Lxf3 11. gxf3 Pa7 zwarts openingsopzet is mis-

lukt. I.p.v. het afmaken van zijn ontwikkeling 

moet hij nu er voor zorgen geen materiaal te ver-

liezen waardoor wit een grote ontwikkelings-

voorsprong krijgt.12. b4! pion c7 is nu definitief 

achtergebleven en veld c5 is een sterk veld voor 

wit geworden. Pc8? Zwart bezwijkt onder de 

druk en verliest materiaal 13.Pxb5! Na 

13…axb5 komt 14.Dc6+ Dd7 15.Dxa8 c5 14. 

dxc5 axb5 15. Lxb5+ Ke7 Nu zwart zijn rokade 

heeft verloren en zijn koning in het midden moet 

blijven is er eigenlijk geen houden meer aan.16. 

Td1 Dc7 17. Lb2 Db7 18. Dd3 Pd5 19. e4 Pa7 

20. La6 Dc7 21. exd5 Df4 22. dxe6 Dc7 23. 

exf7 1-0 

Hierna volgt een vrij eenvoudige zege op Broer 

Akkerboom. In ronde 7 moet ik opnieuw tegen 

Arjan spelen, ditmaal met wit. Ik speel de ope-

ning nogal slap en kom al snel in een verschrik-

kelijk aangekrante stelling terecht. Ik verdedig-

de me daarna nog wel vrij taai en heb in het 

eindspel zelfs nog kansen op remise maar ver-

lies de partij uiteindelijk toch. Arjan laat er deze 

periode geen gras over groeien en wint overtui-

gend de periode met 6 uit 6.  Zelf zak ik na een 

nederlaag tegen Grisja Kodensjov (maatje te 

groot) verder weg. Daarna kom ik met zwart te-

gen Ton Bontsema niet verder dan remise. Er 

volgt ten slot nog een overwinning op Paul Zil-

verberg maar verder dan een 4e plek en 2 scha-

mele kampioenspunten brengt het me niet. Het 

kampioenschap is voorlopig nog heel ver weg.  

 

 

2e periode 
Deze periode begint met een valse start. Een bij-

zonder slecht gespeelde Benoni tegen Henk van 

Putten eindigt in een kansloze nederlaag. Daar-

na volgt een mooie serie van 5 overwinningen op 

rij. Achtereenvolgens worden Wim van Beersum, 

Casper Rupert, Gerard de Wit, David Knight en 

Nico Karsdorp verslagen. De ronde daarop zou ik 

met een overwinning tegen Gerard de Wit de 1e 

plek al zo’n beetje kunnen veiligstellen. In plaats 

daarvan loop ik echter tegen een harde neder-

laag op. In een Franse partij had ik moeten gaan 

aanvallen op de damevleugel waar Gerard lang 

gerokeerd heeft. Ik speel echter mijn pionnen op 

op de koningsvleugel terwijl ik zelf kort heb ge-

rokeerd. Gerard straft dit volledig foute plan 

overtuigend af en ik beland weer hard met de 

beide voetjes op de grond. Hier de partij zodat u 

weet waarover ik het heb:  

Edwin Zuiderweg – Gerard de Wit 

2e periode ronde 7 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 Dd7 5.a3 Lf8 

6. f4 b6 7.Pf3 Lb7 8.Ld3 Pc6 9.O-O h5 10.Le3 

Ph6 11.h3 O-O-O 12.g3 Kb8 13.Ph4 g6 14.g4 

hxg4 15.hxg4 Ne7 16.b4 Tc8 17.Tb1 Dd8 

18.Pg2 Lg7 19.De2 Th7 20.Df3 Dh8 21.Pe2 Tg8 

22.Pg3 f6 23.exf6 Lxf6 24.g5 Lxd4 25.gxh6 

Txh6 26.Kf2 Pf5 27.Lxf5 gxf5 28.Lxd4 Dxd4+ 

29.De3 Dg7 30.Tg1 d4 31.Dd3 Th2 32.Tbe1 

La6 33.Df3 Th3 34.Ph4 Txh4 35.Pxf5 Th2+ 

36.Tg2 Txg2+ 0-1 

In de ronde hierna stond ik weer bij Arjan op het 

menu. Opnieuw kom ik er niet aan te pas. Ik 

speelde met zwart het Scandinavisch en on-

danks het feit dat ik geen grote aanwijsbare fou-

ten maak kan Arjan afwikkelen naar een beter 

toreneindspel.  
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Arjan Dijkstra - Edwin Zuiderweg stelling na 26.T1xe6: 

 
 

Ik speelde hier 26…Taf8 Wellicht had hier 

26...Txe7 nog goede remisekansen geboden. 

27.Txe7+ Kf6 28.Rxb7 g4 (zwart heeft weliswaar 

een pion verloren maar op termijn verliest wit de 

pion op h5)  en nu b.v. 29.Tc7 Td8 30. g3 Td1+ 

31.Kg2  Td2 32.Txc5 Txb2 33.Tc6+ Kg5 34.Txa6 

Tc2.  27.Tg6+ Kh7 28.Tee6 Tg7 29.Txh6+ Kg8 

30.Te5 en hier kon ik aanblik van de ruïne die 

ooit mijn stelling was niet langer meer verdra-

gen.  1-0  

In de 9e ronde heb ik wit tegen Roelof Kroon. Ei-

genlijk word ik min of meer overspeeld maar 

probeer in elk geval nog taai verzet te bieden. De 

stelling wordt zeer complex en we raken beiden 

in tijdnood. Roelof mist op zet 36 een duidelijke 

winst en vergeet op zet 37, mogelijk gefasci-

neerd door de vele mogelijkheden, de tijd en 

gaat door zijn vlag. En erg gelukkige overwinning 

die me wel weer aan kop brengt. In de 10e ronde 

speel ik tegen Reno met zwart. We strijden bei-

den om de overwinning in de 2e periode, ik heb 

genoeg aan een remise dit keer. Het wordt een 

heel interessante partij.  

 

 

 

 

 

Reno Emerencia – Edwin Zuiderweg 

2e periode, ronde 11 

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Pc3 exd5 5. cxd5 

d6 6. e4 g6 7. h3 voorkomt Lg4 Lg7 8. Pf3 O-O 

9. Ld3 b5!? Een bekend schijnoffer in de Benoni 

die mogelijk is doordat wit nog niet heeft gero-

keerd vanwege 7.h3 10. Lxb5 Ook 10.Pxb5 is 

mogelijk. Pxe4 11. Pxe4 Da5+ 12. Pfd2 Dxb5 

13.Pxd6 Dd3 Ik was hier “out of book”,13…Da6 

is theorie maar ook deze zet blijkt prima speel-

baar te zijn 14. P2c4 Dxd1+ 15. Kxd1 La6 16. 

Kc2 Td8 17. Td1 Pd7 18. Lg5 f6 19. Le3 Pb6 

20. Pxb6 axb6 21. Pe4 Lc4 22. d6 De druk op 

de witte d-pion wordt bijna onhoudbaar. Zwart 

had nu de pion op d6 al kunnen winnen met 

22…f5 23.Pc3 Le5 24.b3 Le6 gevolgd door 

Txd6. Lxa2 23. b3 Lijkt de loper in sluiten Ta3! 

Na 24.Kb2 kan zwart gewoon 24…Txb3 spelen: 

25.Kxa3?? c4! en de matdreiging Ta8 is niet 

meer te pareren. Overigens is op 24.Kb2 eigen-

lijk 24…f5+! Het sterkst (25.Kxa3? Ta8#)  24. 

Pd2 Txd6? Een blunder, want nu wordt de loper 

alsnog ingesloten. 24…f5 -/+ 25. Kb2! Lxb3 

Helaas werken hier varianten waarin wit wordt 

matgezet op de a-lijn niet meer, wit staat ineens 

beter. 26. Pxb3 Txa1 27. Txd6 f5+ 28. Kc2 Ta2+ 

Dit is nog de meest optimale variant die er was 

uit te slepen voor zwart. Ik geloof dat Reno hier 

weinig tijd meer op de klok had. 29. Kd3 f4 30. 

Lxf4 Txf2 31. g3 Tf3+ Zwart schwindelt zich terug 

in de partij. 32. Be3 c4+ Zwart komt nu weer in 

het voordeel. Onder de druk van de klok maken 

we beiden fouten. 33. Kxc4 Txe3 34. Txb6 Tc3+ 

35. Kd5 Txg3 36. h4 Tg4 37. Pc5 Txh4 38. Pe6 

Th5+ 39. Kd6 Lf8+ 40. Kd7 Td5+ 41. Ke8 Tf5 

Met een strategisch remiseaanbod. Ik wist niet 

zeker of we de 40 zetten hadden gehaald. 1/2-

1/2 

Met deze zwaarbevochten remise stelde ik de 

overwinning in de 2e periode veilig.  

 

3e periode 
Deze periode begint vrij rampzalig. Ik verlies de 

eerste 2 partijen tegen respectievelijk David en 
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Arjan. Tegen beiden stond ik gewonnen. (Hoewel 

ik tegen David ook verloren heb gestaan).  

Edwin Zuiderweg – Arjan Dijkstra 

2e periode ronde 3 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 a6 5. c4 

De zogenaamde Maroczy Bind speelt vaak bijna 

vanzelf voor wit. Pf6 6. Pc3 Lb4 7. Ld3 Dc7 8. O-

O O-O 9. Le3 d6 Hier had zwart wellicht beter 

9…Lxc3 kunnen spelen. 10. Tc1 Hier staat wit al 

prettig Pd7 11. f3 Lc5 12. a3 Pe5 13. b4 La7 

14. De2 Pxd3 15. Dxd3 Td8 16. Kh1 De7 17. 

Pb3 Lxe3 18. Dxe3 Ld7 19. Tfd1 Ph5 20. Db6! 

Met veel druk op de verzwakte zwarte d-pion. 

Le8 21. Pa5 Tab8 22. Tc2 Een eenvoudig plan: 

verdubbelen van de torens en de d-pion winnen 

Dh4 Dreigt nog niets concreets 23. Tcd2 d5 

Zwart komt nu in de Schwindelmodus terecht. 

24. cxd5 Na 24.exd5! exd5 25.Pxd5  komt er 

weinig van de zwarte tegenaanval terecht. 

24…Tdc8 25. Dd4 exd5 26. Pxd5 La4 Dit begint 

er een beetje eng uit te zien. 27. Tb1 Tc2 28. 

Txc2 Lxc2 29. De5! Een sterke tussenzet Pg3+ 

30. Kg1 Pe2+ 31. Kf1 Tf8  

Hier had wit in stijl kunnen winnen met 32.Pe7+ 

Kh8 33.Pf5+ Df6 34.Dc5 met stukwinst.  32. 

Te1 Dit zou ook voldoende moeten zijn net als 

32.Tb2 b6 33. Pxb6?? Een enorme blunder Na 

gewoon 33.Txe2 wint wit zonder problemen Pf4! 

En nu is de zwarte aanval ineens niet meer te 

stoppen 34. g3 Dh3+ 35. Kf2 Pd3+ 0-1 

 

Tegen op papier wat mindere spelers weet ik 

hierna wat terug te komen. Ik win van Paul (wel 

taai) , Broer (koningsaanval in de Scheveninger) 

en Oswaldo. Tegen Oswaldo maak ik nog wel 

een grote fout die tot verlies had moeten leiden. 

Maar Oswaldo vindt de weerlegging niet en zo-

doende won ik alsnog. Tegen Ton Bontsema win 

ik vervolgens op vrij regelmatige wijze. Arjan is 

weer op stoom gekomen en niet meer bij te ha-

len. Tot mijn innige tevredenheid constateer ik 

echter dat een 2e plek voldoende is om het 

kampioenschap veilig te stellen. Tegen Henk 

Pompstra is een remise in principe voldoende.  

 

Edwin Zuiderweg – Henk Pompstra  

3e periode, ronde 9 
1. e4 d5 2.exd5 Pf6 3. Pf3 Pxd5 4. d4 g6 5. c4 

Pb6 6.Pc3 Lg7 7.h3 O-O 8. Le3 Pc6 9. Dd2 e5 

10. d5 Pd4!? Een huisvariantje, theorie is 

10…Pe7. Zwart offert een pion voor actief spel.  

11. Pxd4 exd4 12. Lxd4 Te8+ 13.Le3 Ld7 14. O-

O-O Na 14.Le2 (om 0-0 voor te bereiden) speelt 

zwart 14…Dh4 (dreigt Pxc4) 15.g3 De7 en 0-0 is 

niet meer mogelijk vanwege Dxh3  Pa4 Na 

15.Pxa4 Lxa4 16.b3 Ld7 is het twijfelachtig of 

zwart voldoende compensatie heeft voor de ge-

offerde pion.15. Ld4 Lxd4 16. Dxd4 Qg5+ 17. f4 

Na 17.Kb1 Lf5+ 18.Ka1 c5! 19.dxc6ep bxc6 

staat zwart erg actief. 17…Dg3 18. Pe2 De3+ 

19.Dxe3 Txe3 20. Pd4 Pc5 Voorkomt Ld3 21. 

Le2 Tae8 En zwart staat ineens erg fijn. 22.Td2 

De beste zet volgens de computer is 22.Lf1 

maar dat is psychologisch niet makkelijk om te 

spelen. 22…Pe4 23. Tc2 Dit zou moeten verlie-

zen. Wit had nog 2 zetten om in de partij te blij-

ven: A) 23.Pc2 Pxd2 24.Pxe3 Pxc4 25.Lxc4 

Txe3. Deze stelling lijkt binnen de remisemarge 

of B) 23.Lf3!? Pxd2 24.Kxd2 T3e7 25.c5 een in-

teressant kwaliteitsoffer. 23…Pg3 24. Te1 De 

penning van de loper is in principe dodelijk nu 

24…T8e4? 
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Opnieuw een opzichtige blunder. Na 24…T3e4! 

Wint zwart gewoon een stuk. 25. Kd2! Overzien, 

dom. Te8 26. Tc3 T3e4 27. Txg3 Txd4+ 28. Ld3 

Txe1 1/2-1/2.  

 

DE BLUNDERREPUBLIEK 
 
Michiel Meeuwsen 

 
Paul Zilverberg special 
 

Paul Zilverberg is niet een speler die bekend 

staat als een notoir blunderaar. Doorgaans zet 

hij zijn stukken goed neer en neemt zijn tijd alvo-

rens een zet te doen. Met de 3 blunders die hij 

op de valreep nog ingestuurd heeft, passeert hij 

de kersverse clubkampioen nog nipt in het blun-

derklassement en heeft hiermee voorkomen dat 

Edwin in navolging van Erik Hoeksema “de dub-

bel” pakt. Daarmee blijft Erik de enige in de 

clubhistorie die in één en hetzelfde seizoen én 

clubkampioen én blunderkampioen is. Edwin 

kan het volgend jaar opnieuw proberen. Paul 

proficiat met deze titel, het is toch een prijs! 

Paul Zilverberg- Vincent Wolters  

13 maart 2013, persoonlijke NOSBO-
kampioenschappen 
 
 

Stelling na zet 36 van zwart: 

 
 

Paul speelde hier 37. Db6 terwijl volgens hem 

37.Td1 winnend zou zijn geweest zo stelt hij. Dit 

is echter niet waar omdat zwart dan nog de tus-

senzet 37…Te3 achter de hand heeft en de stel-

ling is nog in evenwicht. Het insturen van blun-

ders die geen blunders zijn, is op zich al een 

blunder en belonen we met 3 blunderpunten. 

 

Boudewijn Hoogeboom- Paul Zilverberg 

12 mei 2013, weekendtoernooi sc. Groningen 

 
Zwart heeft zojuist 39. ...  Pe4 gespeeld en valt 

de toren op c5 aan en de ongedekt staande lo-

per op d2. 
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De partij ging als volgt verder: 

  

40. Txc7 Txc7 41. Dxc7 Pxd2! Deze laatste zet is 

door Paul als blunder ingestuurd maar het ana-

lyse-panel bestaande uit onze clubkampioen 

geassisteerd door diverse digitale vrienden komt 

tot een andere onweerlegbare conclusie, de zet 

is prima speelbaar 42. d6 Lf6  43. d7 Dd8 44. 

Dc8 Kg7  45. Pd5! Kf7? Deze koningszet ver-

knoeit echter wél de partij voor zwart. Hier had 

zwart nog 45. …Lg5 dynamisch spel gehad en 

voor remise kunnen vechten. Op h4 had hij dan 

Da5 kunnen spelen. De partij ging nog verder 

met 46. Pxf6 Dxf6  47. d8D 1-0 2 blunderpun-

ten voor de verkeerde zet als blunder doorgeven 

en 3 voor de echte blunderzet. 

 

Henk van der Meer- Paul Zilverberg  

30 mei 2013, massakamp tegen Unitas 
 
Stelling na zet 34 van wit: 

 
Hier beweert Paul dat zwart hier een stuk had 

kunnen winnen door 34. ...  Pd2? te spelen. “Na 

35. Tb2 Txc1 36 Txd2 en Txa1 heeft zwart een 

stuk gewonnen” Ons huispanel laat ook van de-

ze analyse geen spaan heel want als wit met 35. 

Lc3 reageert wint zwart geen stuk. 2 blunder-

punten voor het lastig vallen van de redactie met 

niet kloppende beweringen. In de partij speelde 

zwart 34. ... Pf2!! Deze zet is zonder dat hij het 

zelf kennelijk doorheeft briljant want dreigt zo-

wel mat als een stuk te winnen. Er volgde nog 

35. Lc2 Te7?? En nu moeten we Paul toch echt 

wel streng aanpakken want hier had hij de partij 

natuurlijk fraai kunnen afmaken door mat te ge-

ven maar wat doet hij? Hij trekt de toren terug! 

Wat volgt is een anticlimax: 36. Kg1 en wit ging 

door zijn vlag. 0-1 Ondanks dat hij dus won krijgt 

Paul hier 10 blunderpunten wegens het niet zien 

van mat in één. 
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SCHAKEN ONDER INVLOED 
 
Michiel Meeuwsen 
 

In de laatste ronde van het weekendtoernooi van 

Groningen werd ik ingedeeld tegen een speler 

met een Oost-Europees aandoende naam, Jarek 

Krawciz. Hij had een veel hogere rating dan ik en 

voorafgaand aan de partij stond ik nog even met 

Hiddo te praten. Die verzekerde mij dat ik geen 

schijn van kans zou hebben tegen die kerel tenzij 

ik hem dronken zou weten te voeren. Het was 

een Pool en die spugen er niet in heb ik mij laten 

vertellen. “Bied hem zoveel mogelijk alcoholi-

sche versnaperingen aan, hij zal het niet kunnen 

weigeren” Zo gezegd, zo gedaan. Het was 1 uur 

’s middags, de partij begon. Bij de eerste de 

beste zet vroeg ik hem of hij misschien een bier-

tje lustte. Hij had liever een flesje wijn, nou dat 

kon ook geregeld worden dus ik spoedde mij 

naar de bar om een mini-flesje wijn glas op te 

halen.  

 

In die periode speelde ik met zwart van de Pirc 

en die opening kwam ook op het bord. We had-

den net les gehad van Erik Hoeksema en die had 

iets uitgelegd over een schijnoffer dat je in be-

paalde omstandigheden kon toepassen en dat 

heel goed en actief spel opleverde. En alsof het 

zo had moeten zijn, ik kon dat schijnoffer ook 

inderdaad ten uitvoer brengen. Ik had hem dui-

delijk verrast, want hij ging heel diep in de denk-

tank. Dat gaf mij de gelegenheid om even een 

nieuw flesje rode wijn te gaan halen en voor me-

zelf een Spaatje Rood. Hiddo had niets teveel 

gezegd deze man hield er een drinktempo op na 

waar ik nauwelijks tegen kon lopen. Het moch-

ten dan mini-flesjes zijn maar je kon er toch 

minstens twee glazen uit schenken, maar het 

glas was steeds razend snel leeg. Ik stond dui-

delijk een tikje beter maar al die sprintjes naar 

de bar om er toch maar vooral voor te zorgen dat 

Jareks glas een beetje gevuld bleef, ging wel een 

beetje ten koste van de concentratie.  Hoe ik het 

voor elkaar kreeg weet ik niet maar ik slaagde 

erin om tussen mijn ober-werkzaamheden door 

ook nog zetten te produceren die Jarek voor best 

grote problemen stelde. Inmiddels was de rode 

wijn op, maar ik wist dat in de kast ook nog een 

voorraadje witte wijn. Jarek had er geen enkel 

bezwaar tegen om op wit over te schakelen. Al-

lemachtig, wat kan die man drinken! Wel trok 

onze partij op deze manier wel een beetje de 

aandacht van de andere schakers te trekken 

want om zich heen had Jarek een imposante ver-

zameling lege flesjes staan zowel op het tafeltje 

naast hem als op de grond. Dat weerhield mij er 

echter niet van om toch nog maar weer met een 

nieuwe alcoholische versnapering voor de heer 

Kravtjisch aan te komen draven. Een biertje dit 

keer want de wijnvoorraad van de club was op en 

ik had er wel voor gezorgd dat het een Palmpje 

was omdat die naar mijn gevoel wat zwaarder 

zijn dan gewone biertjes. Wel kreeg ik zo onder-

hand van diverse kanten wat verwijtende blikken 

van andere schakers maar ik deed net of mijn 

neus bloedde en ging stug door met de partij. 

Jarek gaf geen krimp, zijn ogen waren wel wat 

waterig geworden maar aan zijn spel was weinig 

te merken. Hij bleef gewoon goede zetten doen. 

Er moest nog meer drank komen en ik besloot 

maar twee biertjes tegelijk op te halen, maar 

toen ik met een dienblad met twee Palmpjes 

naar de schaaktafel toeliep werd ik door wed-

strijdleider Hiddo aangesproken. Hij voelde zich 

genoodzaakt om in te grijpen. Als ik Jarek nog 

meer drank geven dan zou ik geschorst worden 

wegens onsportief gedrag.  
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Het eindspel was nog heel spannend. Helaas 

snapte ik in die tijd nog bar weinig van eindspe-

len en wist niet dat je met een pion minder beter 

geen torens kon ruilen en na ruim 70 zetten 

moest ik toch opgeven omdat ik in tempodwang 

gekomen was, een ervaring rijker en een maand-

salaris armer. Na de partij bood Jarek mij nog 

een biertje aan.  

 

 

 

Jarek Krawcyk – Michiel Meeuwsen 

Weekendtoernooi 2008 
1. e4 d6 2. Lc4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Pf3 Lg7 5. d4 

O-O 6. O-O 

Pxe4 7. Lxf7+ Txf7 8. Pxe4 h6 9. h3 Pd7 10. Pg3 

b6 11. Dd3 Pf8 12. Le3 Lf5 13. Pxf5 gxf5 14. 

Db3 e6 15. Tfe1 Df6 16. Lf4 a6 17. Tad1 Te8 

18. Da4 Rfe7 19.Dxa6 Pg6 20. Lh2 Ph4 

21.Pxh4 Dxh4 22.Lg3 Dg5 23. Dc4 f4 24. Lh2 

f3 25. g3 Kh8 26. Df1 c5 27. dxc5 dxc5 28. c3 

h5 29. Te3 Tf7 30. Db5 Tef8 31. Txe6 Df5 32. 

Tde1 Dxh3 33. Df1 Dg4 34. Kh1 Tf6 35. T6e4 

Dg6 36. Dh3 Dh6 37. Te7 Td6 38. g4 hxg4 39. 

Dxg4 Tg6 40. Dd7 Tg2 41. Dc7 Txf2 42. Txg7 

Txh2+ 43. Dxh2 Dxh2+ 44. Kxh2 Kxg7 45. Kg3 

Tf6 46. Tf1 Td6 47. Txf3 Td2 48. Tf2 Txf2 49. 

Kxf2 Kf6 50. Ke3 Ke5 51. b3 Kd5 52. Kd3 Kc6 

53. a4 Kd5 54. c4+ Kc6 55. Ke4 Kd6 1-0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG 
 
Hiddo Zuiderweg 

 

Het zal u verbazen, maar SC Groningen heeft nog 

steeds een jeugdafdeling. Omdat het aantal 

jeugdleden op donderdag terug liep, vond het 

bestuur het financieel niet meer verantwoorde-

lijk om daar een extra avond voor te organiseren. 

Zo kon er op de huur van de Sonde 2000 worden 

bespaard. Idee was om de jeugdafdeling op 

dinsdagavond door te zetten, voor de clubavond 

van de senioren. Dit is, zoals ik had wel had ver-

wacht, totaal mislukt. De overgebleven kinderen 

waren gewend op donderdag te schaken en 

hadden soms op dinsdag wat anders, bovendien 

was Iederz voor velen kinderen, voor een belang-

rijk deel afkomstig uit Selwerd e.o., te ver weg. 

En uiteraard nodigde Iederz (nog steeds niet 

trouwens) niet uit om daar alleen in het donker 

naar toe te gaan. 

 

Wel zou er gepoogd worden om aan de hand van 

een soort toernooi kinderen naar Iederz te krij-

gen. Dit is niet of halfslachtig gebeurd. Ik hoor 

verschillende verhalen. Sommige kinderen zou-

den pas een dag voor tijd een brief hierover heb-

ben gehad. Vanuit het bestuur zeggen sommi-

gen dat het slecht was georganiseerd, een ander 
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zegt het tegendeel. Feit is in ieder geval dat er 

niet door de jeugd op dinsdag wordt geschaakt 

en dat een aantal enthousisaste schakers is ge-

stopt. Een ander deel is naar Unitas gegaan. 

 

Wat overbleef is de minder bekende jeugdafde-

ling op de vrijdagmiddag in het speeltuingebouw 

in Corpus den Hoorn. De financiering loopt hier 

anders, waardoor het makkelijk uit kan. Kin-

deren betalen normale contributie en zijn dan 

ook automatisch lid van de speeltuinvereniging. 

Voor elk lid moet SC Groningen 10 euro afdra-

gen aan de speeltuinvereniging.  

Op dit moment zijn er lopen er 10 kinderen rond. 

Een zit in stap 4, vijf in stap drie en vier kinderen 

zijn net begonnen, zitten allen in stap 1. Weke-

lijks wordt er tussen 16.00 en 17.30 getraind en 

partijen gespeeld.  Willem Mooibroek werd ein-

digde onlangs in de subtop van het NK t/m 8 

jaar. Luka Petrelli is de beste en zal met over-

macht kampioen worden. Binnenkort zullen de 

jongste spelers nog het examen mogen doen 

voor het opstapdiploma (ongeveer de helft van 

stap 1).  

 

Volgend seizoen kijken we weer of we in samen-

werking met de Boerhaaveschool (inmiddels 

verhuisd naar het nieuwe pand direct naast onze 

speelgelegenheid) en de Vensterschool (o.l.v. de 

voor sommigen nog bekende ex-schaakster Jan-

ny Boer) weer een cursus kunnen opzetten en zo 

nog enige leden kunnen winnen. 
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ZOMERSPROETEN 
De opgaves staan in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad. De opgaves komen van www.chesstempo.com. De op-

lossingen kun je opsturen naar edwinzuiderweg@yahoo.com. Stuur niet alleen de hoofdvariant op maar ook relevante 

zijvarianten. Computergebruik is daarbij natuurlijk uit den boze. Daarop zal streng worden gecontroleerd! Onder de goe-

de inzenders wordt een leuk schaakboek verloot.  

 

1.W:1498 

 

2. Z: 1606

 

3.Z: 1690

 

4.Z:1855 

 
5.Z: 1906 

 

6.Z: 1917 

 

7. Z: 1984 

 

8.W:2032 

 
9.W: 2074

 

10.W: 2096 

 

11.Z:2123 

 

12.W: 2158 

 
13.W: 2191

 

14.B: 2202 

 

15:Z: 2257 

 

16.W: 2302 
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((((DE LEDENLIJST IS UITDE LEDENLIJST IS UITDE LEDENLIJST IS UITDE LEDENLIJST IS UIT    DEZE DIGITALE DEZE DIGITALE DEZE DIGITALE DEZE DIGITALE EPEPEPEP    VERWIJDERDVERWIJDERDVERWIJDERDVERWIJDERD))))    
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OOOOPLOSSING PLOSSING PLOSSING PLOSSING CCCCRYPO VAN RYPO VAN RYPO VAN RYPO VAN EPEPEPEP    50.1:50.1:50.1:50.1:    
 

Thema: Schaken en anarchie 

A.Anarchistenpartij 
B.Schaakvereniging 
C.Chaotische  stelling 
D.Razende Roel 
E.De Woeste Hoeve 
F.  De koning slaan 
G. Roel van Duijn 
H. Het bord in brand steken 
I.  Paleisrevolutie 
J.  Met stukken smijten 
K. Maagdenhuisbezetting 
L. De koningin afzetten 
M. Rommelpot 
N. Het spelen op de damevleugel 
O. Minderheidsaanval 
P. Uitdager 
Q. Ernstvuurwerk 
R. Damschreeuwer 
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COLOFON 
Redactie 
Eindredactie  Edwin Zuiderweg      

  Michiel Meeuwsen  e-mail:  enpassant@scgroningen.nl    tel:  06-47548431 

Bezorging Nico Karsdorp  Pelsterstraat 50c  9711 KM  Groningen 

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

Reproductie RCG, oplage  70 

 

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 Herestraat 84a  9711 LL  Groningen    tel:  06-4754 8431 

  e-mail:  casperrupert@hotmail.com  

Penningmeester Paul Zilverberg Frans van Mierisstraat 31  9718 SP  Groningen                                   
  e-mail:  p.zilverberg@planet.nl     tel:  050-312 55 75 

Externe competitie Oswaldo Sield West Indischekade 299, 9715TR Groningen tel: 050-5423876 

  e-mail: Oswaldosield@hotmail.com 

Interne competitie Edwin Zuiderweg J.M. Den Uylstraat 29, 9728RH Groningen tel : 050-5255239 

  e-mail: edwinzuiderweg@yahoo.com 

Chef Lege Dozen Michiel Meeuwsen Holtstek 31 9713 DB  Groningen     tel:  050-542 27 30 

  e-mail:  drsneus@hotmail.com 

  

  

Andere functionarissen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c  9711 KM  Groningen  

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

Interne Competitie  Wim van Beersum, Paul Zilverberg,  Edwin Zuiderweg 

Teamleiders  Groninger Comb. 1 Huub Roeterink;   e-mail:  hroeterink@home.nl 
  Groninger Comb. 2 Casper Rupert;   e-mail:  casperrupert@hotmail.com 

  Groninger Comb. 3 David Slagter;   e-mail:  davidje93_hotmail.com 

  Groninger Comb. 4 Fons van Hamond;   e-mail:  fvanhamond@hotmail.com 

  Groningen 1 Klaas Abma;   e-mail:  kabma@xs4all.nl 
  Groningen 2 Ferry Ruigendijk;   e-mail:  ferryr@home.nl 
  Groningen 3 Oswaldo Sield;   e-mail:  oswaldosield@hotmail.com 

Jeugdleiders  Hiddo Zuiderweg 

Website  Henk van Putten, Edwin Zuiderweg, Michiel Meeuwsen, Casper Rupert 

 

Overige 
Speellokaal Iederz Peizerweg 128  9727 AN  Groningen   tel:  050-529 42 89 

Website www.scgroningen.nl 

Gironummer 837638 
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THEMACRYPTO: SCHAKEN & KLEUREN 
 
Michiel Meeuwsen 

 

Er gekleurd op staan 
 

A.  Kleurloze loper (7) 

B. Gekleurd paard waarmee je slaat (3) 

C.  Communistisch schaakbolwerk (5) 

D.  Vermoedelijk de kleur van een meervoudig clubkampioen (11) 

E.   Een bloederig stuk spelen (2, 4, 5, 9) 

F.   Winnende schaaknichten (8) 

G.   Schaken (14) 

H.   Worden gespeeld in een Kleurloze Vierkamp (12, 6) 

I.    Matten (4, 2, 5, 5) 

J.   Deze gekleurde stukken treft men aan bij Wijk aan Zee (12) 

K. Kleurloze schaker (2,3) 

L.  Deze vreemde vogel eindigt altijd als tweede (11) 

M.  Jonge partij maar met eeuwigheidswaarde (9) 

N.  IJskoningin (5,4) 

O.  Carl Lewis en Usain Bolt (6, 6) 

P.   Pionnetjes (11) 

Q.    Koningsblauw (6) 
 

Stuur je oplossingen op naar m-meeuwsen@home.nl. Er staat een leuke prijs klaar die wordt verloot 

onder de goede inzenders. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! 
 

 

AGENDA 
 

9 juli: Zomerschaak 

20 augustus: Eerste ronde Interne Competitie seizoen 2013/2014 


