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VAN DE REDACTIE
Edwin Zuiderweg
Een nieuw seizoen en een nieuwe En Passant. Hoofdmoot is dit keer, zoals gebruikelijk het eerste
nummer, de stukken voor de ALV. Daarnaast gelukkig ook nog wat minder droge kost. Om te beginnen
weer een nieuw schaakverhaal van Henk van Putten. Het begint al bijna een vaste rubriek te worden.
Ditmaal staat een fantastische schaakpartij centraal die helaas niet op het bord kwam omdat zijn tegenstander niet wilde meewerken. Heel vervelend! Verder een verhaal van Henk Ossenjuk over schaken en doping. Zeer actueel natuurlijk na alle dopingonthullingen in de wielrennerij van het afgelopen
jaar. Volgens Henk is er voor schaken niets dat echt werkt. Misschien dat bietensap het proberen
waard is. “Bau en Lau” reden er in de afgelopen Tour de France met de besten mee omhoog naar het
schijnt. Wie weet bevordert het niet alleen het zuurstoftransport naar de spieren maar ook die naar
de hersenen.
Verder mag een schaakcrypto van Michiel Meeuwsen natuurlijk niet ontbreken en staan er ook weer
nieuwe schaakopgaves in het blad. Hopelijk komen er dit keer wat meer inzendingen. Je hoeft daarvoor overigens niet alle opgaves goed te hebben.
Rest mij jullie allen veel lees- en oplosplezier toe te wensen!
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AGENDA ALV SCHAAKCLUB GRONINGEN
Dinsdag 1 oktober 2013, 19.30 u.
 Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda
 Notulen ALV 11 september 2012 (Vergaderstuk A)
 Mededelingen bestuur / Post
 Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2012/2013 (Vergaderstuk B)
 Verslag kascommissie
 Benoeming kascommissie 2013/2014
 Jaarverslag 2012/2013 (Vergaderstuk C)
8. Jaarverslag En Passant
9. Prijsuitreiking
10. Bestuursverkiezing: Casper Rupert, Edwin Zuiderweg en Michiel Meeuwsen stoppen met hun
bestuurswerkzaamheden. Het bestuur heeft nog geen nieuwe kandidaten voor hun
bestuursfuncties gevonden. Het betekent dat het bestuur thans nog maar uit 3 leden bestaat:
Wim Krijnen (voorzitter), Paul Zilverberg (penningmeester) en Oswaldo Sield (extern
competitieleider). M.n. voor de functies secretaris en intern competitieleider zoekt het bestuur
kandidaten
11. Pauze (ca. 21.30)
12. Bestuursbeleid (Vergaderstuk D)
13. Vaststelling begroting boekjaar 2013/2014
14. NOSBO-ledenvergadering (Is op 18-9-2013 gehouden. Korte mededeling over de besluiten)
15. W.v.t.t.k.
16. Rondvraag
17. Sluiting (beoogt: 23.00 u.)
Vergaderstukken bij de ALV van 1 oktober 2013:
A. Notulen ALV 11 september 2012
B. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2012/2013
C. Jaarverslag 2012/2013
D. Bestuursbeleid

A. NOTULEN ALV SC GRONINGEN 11 SEPTEMBER 2012
Helaas niet aanwezig
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B. RESULTATENREKENING 2012/2013
Lasten
Begroting
Bondsafdracht
Senioren
Jeugd
Zaalhuur
KNSB-competitie
NOSBO-competitie
Diverse competities
en toernooien
Rapidtoernooi
Weekendtoernooi
En Passant
Website
Jeugdafdeling
Basisscholenkamp.
Bestuur
Overige kosten
Onvoorzien
Bankkosten
Schaaktraining
Afschrijvingskosten
Barkosten
Vrijwilligersavond
Tegenvaller seizoen
2011-2012
Positief resultaat
Totaal

2012-2013
Afrekening

2013-2014
Begroting

3500
3001
512
1375
1349
32
358

3000
500
1350
1350
50
360

60
400
50
130
300
150
1400
150

370
1710
162
26
105
240
31
238
30
111
195
150
1459
0

400
2000
250
26
100
250
50
250
50
120
200
150
1500
150

145
13560

160
820
12434

64
12170

1350
2000
100
300
400
2300
300
25
500
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Baten
Begroting
Contributie
Senioren
Jeugd
Reiskostenvergoeding
Rapidtoernooi
Weekendtoernooi
BasisscholenKampioenschap
Fischer snelschaak
Schaaktraining
Subsidies/sponsoring
Grote Clubactie
Baropbrengst
Rente
Totaal

2013-2014
Begroting

7000
900
300
2500
125
0
150
25
2500
60
13560

Jeugdafdeling schaakclub Groningen:
Lasten
Bondsafdracht jeugd
512
Stappenboeken
32
Bekers
4
abonnement OB
34
Examens
15
Prijzen
8
Kuikenfuif
11
Porti
1
positief resultaat
69
Totaal
686
Baten
contributies jeugd
Cursus Sporthopper
Totaal

2012-2013
Afrekening

586
100
686

5375
586
554
296
1714
146

5000
500
600
300
2300
150

25
93
100
0
3435
110
12434

0
100
100
0
3000
120
12170

Weekendtoernooi:
Lasten
Promotie
Zaalhuur
Barmeisjes
Inkoop bar
Prijzengeld
Eten
Website
Positief resultaat
Totaal
Baten
Inschrijfgeld
bar
Totaal

0
225
175
321
750
239
0
4
1714

935
779
1714

Toelichting op de resultatenrekening 2012-2013 schaakclub Groningen
Schaakclub Groningen heeft het seizoen 2012-2013 met een positief resultaat van € 820,- afgesloten.
Meevallers waren de kosten van de KNSB- competitie, de jeugdafdeling, de schaaktrainingen en de
overige kosten. Verder waren de baropbrengsten aanzienlijk hoger dan begroot.
Tegenvallers waren de inkomsten uit contributie, de reiskostenvergoeding door de KNSB en de inkomsten uit schaaktraining.
De kosten van de KNSB-competitie worden gedeeld door sv. Unitas en sc. Groningen.
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In deze resultatenrekening zijn uiteraard alleen de kosten opgenomen die voor rekening van sc. Groningen komen.
Onder diverse competities en toernooien vallen het prijzengeld voor de interne competitie, de kippenfuif, de Nieuwjaarssimultaan, het prijzengeld van het Fischer- snelschaaktoernooi en de bekers en
medailles voor het nostalgische toernooi.
De opbrengsten van het weekendtoernooi waren minder dan begroot als gevolg van het tegenvallende
aantal deelnemers. Daar staat tegenover dat de kosten meevielen. Het toernooi werd afgesloten met
een kleine winst.
De kosten van de En Passant vielen mee. Er waren drie nummers gepland terwijl er maar twee zijn
uitgekomen. Het is de bedoeling dat er in het seizoen 2013-2014 weer drie nummers verschijnen.
Door de opheffing van de jeugdafdeling in Sonde 2000 zijn de kosten van de jeugdafdeling aanzienlijk
gedaald. De afdeling in Corpus den Hoorn blijft voortbestaan. Voor het gebruik van de speellocatie
hoeft geen huur te worden betaald.
Onder overige kosten vallen de aanschaf van notatiebiljetten, cadeaubonnen, een bijdrage in de kosten
van een wedstrijdleidercursus van een lid en de inboedelverzekering.
Onder onvoorzien vallen de kosten van een procedure voor de Commissie van Beroep.
In het seizoen 2012-2013 zijn er schaaktrainingen verzorgd door Sipke Ernst en Andreas Tasma. De
kosten en opbrengsten van de trainingen van Sipke Ernst worden gedeeld door sv. Unitas en sc. Groningen.
De barkosten waren ongeveer conform de begroting.
Evenals het vorige jaar is er dit jaar geen vrijwilligersavond gehouden. De bedoeling is dat deze traditie weer in ere wordt hersteld.
In het seizoen 2011-2012 waren er een paar tegenvallers. Er is nog een rekening binnengekomen van
Unitas voor de huur van zaalruimte voor de jeugdteams van Gronitas.
Verder is het niet gelukt alle achterstallige contributie te innen.
De contributie-inkomsten vielen behoorlijk tegen als gevolg van het teruggelopen aantal leden.
Op 6 juni 2013 telde onze vereniging nog maar 63 leden. De verwachting is dat het aantal leden nog
verder zal dalen.
De reiskostenvergoeding van de KNSB viel tegen. In deze resultatenrekening is alleen het bedrag opgenomen dat aan sc. Groningen ten goede is gekomen.
De opbrengsten van de schaaktrainingen vielen ook iets tegen. De inleggelden voor de trainingen van
Sipke Ernst worden gedeeld door sv. Unitas en sc. Groningen.
Schaakclub Groningen heeft een subsidie van € 100,-- ontvangen in het kader van het organiseren van
een beginnerscursus in het kader van de Sporthopper.
De baropbrengsten waren aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt met name door de drie KNSB- zaterdagen bij Iederz, het rapidtoernooi, de basisscholenkampioenschappen en het Grand Prix- toernooi
7

En Passant 51.1

september 2013

van de NOSBO. De baropbrengsten van het weekendtoernooi zijn bij de baten van het weekendtoernooi opgenomen.
Balans 2012-2013 Schaakclub Groningen
Activa

31-7-2012

31-7-2013

Bank
7072
Kas
24
Materiaal + apparatuur
1150
Barinventaris
140
Te ontvangen bedragen
20
Te ontvangen contributies 162
Overlopende activa
112

7.346
53
1.000
140
57
25
149

Totaal

8.770

Passiva

8.680

31-7-2012

31-7-2013

Reserve
Overlopende passiva

6.710
1.970

7.530
1.240

Totaal

8.680

8.770

De te ontvangen bedragen zijn:
6. nog in te leveren stadjerspascoupons (€ 40,-)
7. verrekening van reiskosten met Unitas ( € 17,-)
De overlopende activa worden gevormd door:
8. de inboedelverzekering (€ 123,-)
9. kosten provider 2014 (€ 26,-)
De overlopende passiva worden gevormd door:
10. de huur van de kantine van Iederz (eerste helft 2013, € 1100,-)
11. prijzengeld (€ 140,-)

Toelichting op de begroting 2013-2014 schaakclub Groningen
De laatste jaren is er uitgebreid gepraat over samenwerking tussen sv. Unitas en sc. Groningen. In het
seizoen 2012-2013 hebben gecombineerde teams van Unitas en Groningen deelgenomen aan de
KNSB- competitie onder de naam “De Groninger Combinatie”.
Hoewel de sportieve resultaten tegenvielen (twee van de vier teams zijn gedegradeerd), is de samenwerking een succes gebleken en is besloten de samenwerking op KNSB-niveau in het seizoen 20132014 voort te zetten.
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De laatste tijd is vooral gesproken over de samenvoeging van de interne competities van Unitas en
Groningen. Beide interne competities leiden een kwijnend bestaan. Op 25 juni jl. is er een ledenraadpleging gehouden. De meningen bleken nogal verdeeld te zijn. Er gaan stemmen op de gezamenlijke
clubavond in het Denksportcentrum te houden maar niets staat nog vast. Afhankelijk van de te nemen
besluiten moet de begroting eventueel worden bijgesteld.
In het afgelopen seizoen hebben we een goede baromzet gedraaid, met name door de drie KNSBzaterdagen bij Iederz, het rapidtoernooi, de basisscholenkampioenschappen, het weekendtoernooi en
het Grand Prix- toernooi van de NOSBO.
De inkomsten uit contributie vielen nogal tegen omdat het aantal leden aanzienlijk teruggelopen is. De
verwachting is dat het ledental in het seizoen 2013-2014 nog verder zal dalen.
Mocht er worden besloten de gezamenlijke clubavond bij Unitas te houden, dan vallen de baropbrengsten voor een groot gedeelte weg. Sommige kosten en baten zijn op dit moment moeilijk in te schatten.
Gelet op het positieve resultaat in het seizoen 2012-2013 kunnen de huidige contributies in het seizoen 2013-2014 worden gehandhaafd.
In het nieuwe seizoen zullen er weer een rapidtoernooi, basisscholenkampioenschappen en een
weekendtoernooi worden gehouden. Verder zullen er weer trainingen worden georganiseerd, zowel
voor de goede als de minder goede schakers.
De jeugdafdeling in Corpus den Hoorn zet haar activiteiten voort.
Verder worden er weer activiteiten voor beginnende schakers in het kader van de Sporthopper georganiseerd.
De En Passant zal in het nieuwe seizoen weer drie keer verschijnen.
Tot slot zal er in het nieuwe seizoen weer een vrijwilligersavond worden georganiseerd.
Vrijwilligers vormen de kern van onze vereniging en het is een goede zaak dat er weer een avond voor
hen georganiseerd wordt.
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C. JAARVERSLAG 2012/2013
Inleiding
Hoe moeten we het seizoen 2012/2013 karakteriseren? Misschien kunnen we het beste zeggen dat
we een stapje terug hebben moeten doen.
De jeugdafdeling van de donderdag hebben we over willen brengen naar de dinsdagavond, onze clubavond. We moeten constateren dat geen van de jeugdleden deze overstap hebben gemaakt. Ook de
poging om met een introductiecursus schaken via de z.g. Sporthopper heeft niet tot een nieuwe aanwas geleid. Er is nog slechts een klein aantal jeugdleden in Corpus den Hoorn. Het opzetten en onderhouden van een jeugdafdeling is vooral afhankelijk van een aantal enthousiastelingen en die waren er
niet voldoende en we hebben ook onvoldoende ingeschat dat de jeugdafdeling enigszins gebonden
was aan locatie en avond.
Een tweede negatieve ontwikkeling was het aantal partijen dat in de interne competitie werd gespeeld. Daardoor werd het ook steeds minder mogelijk evenwichtige indelingen voor de wekelijkse
competitie te maken. Het openstellen van de interne voor leden van Unitas heeft niet het gewenste effect gebracht. Er werd slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Er zijn stappen gezet in het volledig
samengaan van de interne van Groningen en Unitas maar dat is nog niet tot een eindconclusie gekomen. Positief was dat vooral de laatste periode van de interne er meer levendigheid in de speelzaal is
gekomen. Iederz blijkt een interessante locatie voor incidentele activiteiten. De Spassky’s speelden er
hun interne partijen, viertallenwedstrijden vonden er hun beslag en beslissingswedstrijden in de
NOSBO-competitie werden bij ons gehouden. Ook de wedstrijdenreeks bij Groningen Nostalgisch beinvloeden de sfeer positief.
Het uitbrengen van gezamenlijke teams van Groningen en Unitas onder de naam de Groninger Combinatie is op zich door de spelers en de begeleiders positief beoordeeld, dit ondanks het feit dat 2 teams
zijn gedegradeerd. De besturen van de beide verenigingen hebben dan ook besloten de samenwerking
op dit punt voort te zetten. Onze NOSBO-teams hebben zich gehandhaafd, zonder overigens de sterren
van de hemel te spelen.
Een andere positieve ontwikkeling is dat de trainingen, die al langere tijd op de agenda stonden als
een wenselijke ontwikkeling, een robuuste gestalte heeft gekregen, die nog wel voor uitbreiding vatbaar is. Het devies wat hierbij is gehanteerd is: gewoon doen en maar kijken wat er op af komt. Dat is
misschien een houding die we meer moeten hanteren.
De externe competitie
In het seizoen 2012/2013 kwamen er voor de eerste keer gecombineerde teams van Groningen en
Unitas in de KNSB onder de naam: Groninger Combinatie uit. Het vorige seizoen speelden er 2 Groningen teams en 2 Unitas teams in de KNSB. De Groninger Combinatie kwam dus met 4 teams uit. Het oude Groningen 3 werd Groningen 1 en de 2 andere teams respectievelijk Groningen 2 en 3. Deze teams
speelden op NOSBO-niveau
De Groninger Combinatie 1 is geëindigd op plaats zeven in de Meesterklasse. In alle wedstrijden zijn
de tien borden bezet geweest. Er zijn geen boetes of straffen ontvangen. Vorig seizoen behaalde Groningen 1 dezelfde klassering in de Meesterklasse.
De Groninger Combinatie 2 is geëindigd op plaats negen in de Klasse 1A en gedegradeerd. In alle wedstrijden zijn de tien borden bezet geweest. Er zijn geen boetes of straffen ontvangen. Vorig jaar werd
Unitas 1 achtste in dezelfde klasse, een plaats hoger.
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De Groninger Combinatie 3 is geëindigd op plaats acht in de Klasse 2B. Twee keer was er geen speler
(NO) achter het bord. Er zijn geen boetes of straffen ontvangen. Vorig jaar werd Unitas 2 derde in de
Klasse 2A, vijf plaatsen hoger.
De Groninger Combinatie 4 is geëindigd op plaats negen in de Klasse 2A en gedegradeerd. In alle wedstrijden zijn de acht borden bezet geweest. Er zijn geen boetes of straffen ontvangen. Vorig jaar promoveerde Groningen 2 vanuit de Klasse 3B.
Groningen 1 speelde in de promotieklasse en is op de 5de plaats geëindigd met een respectabel aantal
bordpunten. Het team verscheen iedere volledig aan de borden.
Groningen 2 is een team dat elkaar al erg lang kent en een min of meer vaste club vormt. Ze hebben
het heel goed gedaan en eindigde op de 2de plaats, zonder overigens enige aanspraak op het kampioenschap te kunnen maken.
Groningen 3 heeft het heel zwaar gehad, hoewel een paar wedstrijden op het nippertje in verlies eindigden. De 3 matchpunten die ze veroverden waren echter onvoldoende om de laatste plaats te vermijden, dit ondanks het feit dat ze op de 4de plaats wat betreft bordpunten terecht kwamen, maar helaas, die legden geen gewicht in de schaal.
Groningen heeft het afgelopen seizoen 2 toernooien georganiseerd.
Het rapidtoernooi op 13 oktober 2012 kende 36 deelnemers en de winnaar werd Milan Mostertman,
een zeer goede prestatie gezien de sterkte tegenstand. De ratingprijs tot 1800 was voor Arjan Dwarshuis.
Het weekendtoernooi op 9 t/m 13 mei kende 40 deelnemers. De A-groep, die uit 8 deelnemers bestond, werd door Adrian Clemens gewonnen. De B-groep door Joris Leertouwer en de ratingprijs tot
1600 werd een prooi voor Melchior Hillenkamp.
Voor de beide toernooien geld dat het aantal deelnemers aan minimale kant was. Beide toernooien
functioneerden min of meer budgettair neutraal.
Interne competitie
Ook in dit seizoen werden er weer minder partijen gespeeld in de interne competitie. Hieronder de
statistieken van de afgelopen seizoenen:
Partijen:
2009/20010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Periode 1

91

95

93

67

Periode 2

98

77

60

60

Periode 3

88

65

55

45

Totaal:

277

237

208

172

Vooral in de 1e periode was het verschil groot. Mede vanwege de teruglopende belangstelling heeft
het bestuur plannen gemaakt om de interne competitie samen te voegen met die van Unitas. Meer
hierover in het hoofdstuk beleid.
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De kampioen van de vorige seizoenen, Roel Donker, was dit jaar weer terug naar Meppel gegaan zodat
duidelijk was dat er dit seizoen een nieuwe kampioen ging komen. Arjan Dijkstra liet in de 1e periode
geen twijfels over zijn kampioenaspiraties bestaan met een perfecte score van 6 uit 6. In de 2e periode
bleek hij toch nog een concurrent te hebben in de persoon van Edwin Zuiderweg die de 2e periode
won. Zelf scoorde Arjan in de 2e periode niet zo goed en haalde nog net één periodepuntje binnen. De
3e periode werd wederom overtuigend gewonnen door Arjan voor Edwin die een sterke eindsprint
had tegen overigens wel lager gerate tegenstanders. Arjan en Edwin haalden uiteindelijk evenveel
kampioenspunten binnen. De onderlinge duels werden alle gewonnen door Arjan maar toch werd
Edwin wonder boven wonder kampioen. De reglementen gaven aan dat bij evenveel kampioenspunten de 1e periode wordt weggestreept. In de 2e + 3e periode was het Edwin die meer kampioenspunten haalde. Hij mag zich daarom, na in het verleden al een aantal keren 2e te zijn geworden, clubkampioen noemen.
Er werd dit seizoen in één groep gespeeld maar er zijn per periode wel een soort van ratingprijzen
vastgesteld, het zogenaamde W-We-klassement. Winnaars hiervan werden in chronologische volgorde: Arjan Dijkstra (1e periode), Ton Bontsema (2e periode) en nogmaals Ton Bontsema (3e periode).
Er waren natuurlijk ook weer de nodige interne toernooien. Zo werden er 2 Active Chess-toernooien
gehouden. De 1e daarvan werd gewonnen door Casper Rupert. In het 2e toernooi trok Edwin Zuiderweg aan het langste eind. Vanwege de matige belangstelling werd het 3e geplande toernooi te gecanceld en werd bij wijze van experiment een Fisher Snelschaaktoernooi gespeeld. (speeltempo 5 minuten plus 3 seconden “increment” per zet). Dat toernooi werd gewonnen door Roelof Kroon. Ook bij
de Kippenfuif trok Roelof Kroon aan het langste eind in de finale A-groep. De B-groep werd een prooi
voor Nico Karsdorp. Verder was er natuurlijk nog de Nieuwjaarssimultaan waarin simultaangevers
Milan Mostertman en Jorden van Foreest om de beurt een zet deden en daardoor nogal wat partijtjes
verloren.
Verder was er dit seizoen het door voorzitter Wim Krijnen opgestarte Groningen Nostalgisch. Hierin
deden voornamelijk oud-leden mee. Er bleek aardig wat belangstelling te zijn voor dit evenement. Het
toernooi had een informeel karakter en leek op een soort van reünie. In de IederZ-kantine was verder
nog meer dan genoeg ruimte over om plaats te bieden aan de interne competitie van de Spassky's. Al
deze evenementen zorgden voor wat meer zaalvulling en een hogere baromzet.
Het zorgde in elk geval voor meer zaalvulling en een hogere baromzet.
Jeugdafdeling
Het vorige seizoen is besloten de jeugdafdeling over te brengen naar de dinsdagavond. Er werd aan
getwijfeld of de jeugdleden deze overstap zouden maken. Deze twijfel bleek gerechtvaardigd. Een aantal leden had al, los van deze overgang, besloten de club te verlaten. Zij zagen een grotere uitdaging in
de jeugdafdeling van Unitas, meer leden van hun niveau. Een aantal andere leden bleken te zeer verbonden aan de locatie en de avond. De open avond die georganiseerd is bleek niet te worden bezocht.
Een vijftal lessen aan 3 kinderen via de zgn. Sporthopper was op zich leuk, maar heeft niet tot een
voortzetting geleid.
Daarnaast heeft de club op vrijdag een afdeling in Corpus den Hoorn. Daarvan maken 10 kinderen gebruik, waarbij Willem Mooibroek op landelijk niveau in zijn leeftijdsklasse goed heeft gepresteerd. Bij
de G-jeugd werd hij 13de.
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Er waren ook nog 2 jeugdleden van de Groninger Combinatie die zeer verdienstelijke prestaties leverden bij de A-jeugd. Jorden van Foreest werd 2de en Milan Mostertman 6de.
In samenwerking met Gasterra is er een geweldig Grand Prix-toernooi georganiseerd. Niet alleen had
Gasterra haar gebouw ter beschikking gesteld, maar had daarnaast ook voor alle kinderen nog een
traktatie. Verder was er voor de kinderen te drinken en waren er versnaperingen. Ook de ouders konden ervan mee genieten. Er was een haast massale deelname: 96 kinderen. Voor herhaling vatbaar.
Op de oude vertrouwde wijze is er ook het basisscholenkampioenschap georganiseerd. Hoewel de
deelname de laatste jaren wat is afgenomen blijft het toch een fascinerend evenement, waarin de club
inmiddels een geweldige ervaring heeft opgebouwd. Er was enige consternatie over de deelname van
kinderen die thuisonderwijs genieten. Daarmee heeft de club haar nek uitgestoken, waarbij ze door
zowel de KNSB als de NOSBO werd ondersteund.
EP en website
En Passant:
Het was de bedoeling dat dit seizoen 3 EP's zouden verschijnen. Het zijn er uiteindelijk 2 geworden.
De 1e EP van het seizoen was Casper Rupert eindredacteur. Voor de 2e EP nam Edwin Zuiderweg die
taak van hem over. Michiel Meeuwsen was voor beide EP's mederedacteur. In de 1e EP stonden o.a. de
stukken voor de ALV. In de 2e EP stonden o.a. de eindstanden van de interne en externe competities.
In beide EP's was er verder plaats voor leeswaardige schaakverhalen. Michiel Meeuwsen maakte verder voor beide EP's een schaakcrypto. Henk van Putten verzorgde voor beide EP's voor een schaakverhaal.
Website:
Op de website verschenen regelmatig verslagen geplaatst van externe wedstrijden. De uitslagen en
standen voor de interne competitie werden er vrijwel elke week op geplaatst en werden er vaak grappige stukjes op geplaatst door Michiel Meeuwsen die vaak leiden tot soms hilarische “discussies” op
het forum. Ook werden er regelmatig schaakproblemen en partijen geplaatst. Dit alles leidt er toe dat
de website veel wordt bezocht. Kortom de website functioneert naar behoren.
Schaaktrainingen
Dit seizoen is voor het eerst uitvoering gegeven aan een al langer bestaand bestuursvoornemen om
schaaktrainingen te organiseren aan volwassenen op meerdere niveaus. Er werden 3 niveaugroepen
geformeerd: een groep met een rating tot 1600, een tussengroep met een rating tussen pakweg 1600
en 2000 en een groep boven de 1900 met KNSB-niveau (“De Groninger Combinatie”). De trainingen
werden aangeboden aan zowel SC Groningen-leden als leden van SV Unitas.
Voor de groep <1600 werd een 5-tal trainingen gegeven door Andreas Tasma. Het was even zoeken
naar een geschikte trainingslocatie. Omdat we geen extra concurrentie wilden voor de toch al matig
bezochte interne competitie bleek de donderdagavond de meest geschikte avond te zijn. De eerste 2
trainingen werden gehouden in een zaaltje in het Denksportcentrum. Omdat deze locatie een tikkeltje
sfeerloos werd bevonden werd besloten om uit te wijken naar café Atlantis. Deze training werd toen
helaas verstoord door een “LokalGrossmeister” zodat uiteindelijk besloten werd om de laatste 2 trainingen af te werken in huize Meeuwsen. Andreas had voor de training meestal een bepaald thema uitgekozen zoals b.v. “Het loperoffer op h7” en “de geïsoleerde d-pion”. De training voor deze doelgroep
leek duidelijk in een behoefte te voorzien.
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In de tussengroep bleek vrijwel geen belangstelling te zijn voor het volgen van trainingen. Deze trainingen zijn dan ook niet doorgegaan.
Voor de groep boven 1900 werd Sipke Ernst gevraagd en bereid gevonden om een aantal trainingen te
geven. Uiteindelijk werden er 3 trainingen gegeven. Alle drie op de dinsdagavond in de IederZ. De belangstelling voor de training viel eigenlijk nogal tegen. Binnen de doelgroep waren er steeds slechts
een handvol belangstellenden. Voor de laatste trainingen werden om wat meer belangstelling te genereren spelers van alle niveaus toegelaten. De mensen die de trainingen bezochten waren in het algemeen wel enthousiast. Sipke koos steeds een bepaald thema uit voor de training. Bv. “het positionele
kwaliteitsoffer” en “lopers van ongelijke kleur” en kwam met aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Met name de trainingen tot 1600 waren een succes. De belangstelling voor de tussengroep was zo
goed als afwezig en de belangstelling voor trainingen voor KNSB-spelers hield niet over. De trainingen
voor de eerste groep zullen dan ook in het komende seizoen een vervolg krijgen. Het bestuur gaat
geen energie meer steken in de tussengroep. We bezinnen ons er nog over of het zin heeft om groepstrainingen te organiseren voor +1900-spelers.

D. BESTUURSBELEID
Samengaan interne Groningen en Unitas
Op 25 juni is er een ledenraadpleging gehouden waarbij het mogelijke samengaan van de interne van
Groningen en Unitas centraal stond. De conclusie was dat er een te beperkt aantal leden aanwezig was
om een dergelijke cruciale beslissing te kunnen nemen. Er is een commissie in het leven geroepen die
een enquête zou gaan houden.
De enquête heeft een behoorlijke respons opgeleverd. Van de 49 beschikbare leden is van 34 een antwoord ontvangen. De antwoorden vertoonden geen grote eenduidigheid en daardoor was het voor de
commissie moeilijk conclusies te trekken.
De afgelopen jaren heeft een constante daling van het aantal partijen per speelavond gegeven van gemiddeld 1 per avond. Het huidige gemiddelde is 5,2 per speelavond. Er zijn uit de enquête geen breed
gedragen ideeën naar boven gekomen om de dinsdagavond nieuw elan te geven. Op dezelfde wijze
doorgaan zou betekenen dat de interne langzaam doodbloedt. De commissie ziet geen andere redelijke optie dan het samenvoegen van de interne met Unitas.
Over de gewenste speelavond, dinsdag, donderdag of vrijdag, bestaat geen eenduidigheid. Voor de
huidige bezoekers van de clubavond bleek de dinsdag de voorkeur te genieten. De vrijdag bleek een
zeer goed alternatief m.n. voor de sterkere spelers. Als voor de vrijdag gekozen zou worden dan zou
de gemiddelde rating van de deelnemers met ongeveer 75 punten stijgen.
Bestuursvoorstel
Met de uitslag van de enquête in het hoofd komt het bestuur tot het volgende voorstel:
1 Op 1 januari 2014 worden de interne van Groningen en Unitas samengevoegd
2 De speelavond wordt vrijdag
3 De speellocatie wordt het Denksportcentrum
4 De indeling vindt plaats volgens het systeem van Beersum
5 Het reguliere speeltempo wordt het NOSBO-tempo en incidenteel het jeugd-tempo
6 Groningen en Unitas hebben elk hun eigen clubkampioen
7 De grote evenementen zoals KNSB-wedstrijden en toernooien vinden plaats in Iederz
14
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Toelichting bestuursvoorstel
Uiteraard is de realisering van dit voorstel mede afhankelijk van het feit of Groningen en Unitas overeenstemming kunnen bereiken. Dat moet in de komende maanden haar beslag kunnen krijgen. Het
bestuursvoorstel is daarom mede gerelateerd aan de haalbaarheid.
 Het bestuur is het eens met de conclusie van de enquêtecommissie dat het apart verder gaan
met de interne geen toekomst heeft. Ook Unitas lijkt daarvan overtuigd, want ook zij worstelen
met dezelfde problemen. Unitas zit ook niet vast aan de donderdag, sterker de jeugd van Unitas
heeft zelfs een voorkeur voor de vrijdag.
 Hoewel de dinsdag bij de huidige spelers in de interne de voorkeur geniet, lijkt een verdere
leegloop van de dinsdagavond niet te stoppen. Daarnaast is de dinsdag voor Unitas geen optie
wegens de jeugdafdeling. Unitas zit ook niet vast aan de donderdag, sterker: de jeugd van Unitas heeft zelfs voorkeur voor de vrijdag.
 Het denksportcentrum geeft grotere mogelijkheden tot het informele contact wat in ieder geval
door een groot aantal leden ook op prijs wordt gesteld. Vandaar de keuze voor het Denksportcentrum.
 Het bestuur vindt dit een goed indelingssysteem, dat op dit moment onvoldoende tot zijn recht
komt doordat er te weinig partijen worden gespeeld. Met een bredere competitie zal het tot
ontplooiing komen.
 Het bestuur constateert dat over het algemeen voor lange partijen wordt gekozen. Er bestaat
wel enige behoefte aan kortere partijen zeker als het om jeugd gaat. Daarom wil het bestuur de
mogelijkheid van kortere partijen open laten.
 Voorlopig kiest het bestuur ervoor om afzonderlijke clubkampioenen van Groningen en Unitas
te krijgen, dit om de eigenheid van de beide clubs te handhaven. Het is voor het bestuur niet
ondenkbaar dat er uiteindelijk een gemeenschappelijke clubkampioen komt.
 De kantine van iederZ wordt door de meeste mensen, ook door die van Unitas gezien als een
ideale locatie voor grotere evenementen. Het is daarom dat we ervoor kiezen deze locatie voor
dergelijke evenementen te behouden.
Schaaktrainingen
Het komende seizoen gaat Peter Bodewes een aantal trainingen verzorgen voor de ratinggroep van
1250 tot 1650. Voor de ratinggroep van 1650 tot 1900 staan geen trainingen gepland. Binnen deze
groep bleek het afgelopen seizoen vrijwel geen belangstelling te bestaan voor trainingen. Voor de spelers van De Groninger Combinatie denkt het bestuur nog na of er hiervoor trainingen zullen komen en
zo ja in welke vorm deze zullen worden gegoten.
En Passant
Voor het komende seizoen staan er opnieuw 3 EP's gepland. Edwin Zuiderweg en Michiel Meeuwsen
willen deze EP's wel gaan maken. Mocht er echter iemand zijn die het redacteurschap van de EP wil
overnemen dan is dat zeker mogelijk. De voorlopige redactie streeft naar een En Passant met een mix
tussen inhoudelijke informatie en leeswaardige verhalen over schaken. Verder zal het schaken zelf in
de vorm van b.v. problemen, partijen en analyses een prominente rol spelen in het blad.
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DOPING EN SCHAKEN
Henk Ossenjuk

De laatste tijd was er weer veel te lezen en te zien over wielrennen en doping in de media. Volgens mij
komt er in iedere tak van sport wel in meer of meerdere mate doping voor. Ik vroeg me af of zoiets als
een stimulerend middel ook bij topschaak voorkomt? Zijn er wellicht pillen die het denken stimuleren,
want bij een echte sport hoort doping, denken velen. Ik ben eens in die materie gedoken. Er bestaat
niet zoiets als een mentale wonderpil die de schaakprestaties positief beïnvloeden, helaas. Schakers
moeten het dus op eigen mentale kracht doen. Iemand die zich daar al jaren geleden mee bezighield
was psycholoog en schaker Johan Barendregt (1924-1982). Om precies te zijn hoogleraar persoonlijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef toen, dat er wel stoffen zijn die gedrag kunnen beïnvloeden. Ze worden nog steeds gebruikt in medicamenten tegen bv. depressies, maar ze hebben geen effect op intellectuele prestaties. In de jaren 70 en begin jaren 80 werd wel geëxperimenteerd met de toen populaire drug LSD. Ook genoemde Johan Barendregt deed experimenten met LSD,
en probeerde het zelf ook uit. En op zijn schaakclub (en daarbuiten) heeft hij heel wat mensen bereid
gevonden om met het experiment mee te doen. Een bekende proefpersoon was de bekende schaker
Hein Donner. Ook hier bleek LSD geen meetbare invloed te hebben op schaakprestaties. Het werd wel
gezelliger op de schaakclub, want sommige schakers onder invloed van LSD zagen de paarden op het
bord echt tot leven komen, en moesten vaak persoonlijk de strijd aan met pionnen die inmiddels echte
soldaten waren geworden. Nee, alle gekheid op een stokje, drugs heeft dus geen enkele invloed op
mentale processen.
Daarna deed Johan Barendregt een poging met hypnose. Niet zo vreemd, wat hypnose wordt al jaren
gebruikt in de psychologie (psychoanalyse van Freud). Misschien heb je ooit eens een hypnose-show
op tv gezien. Vrijwilligers uit de zaal die meedoen met zo'n 'sessie', geloven ook echt dat ze bv. een instrument kunnen bespelen, en dat lukt vaak ook nog aardig. Het bleek toen dat veel schakers moeilijk
tot niet hypnotiseerbaar waren. Ze gingen er niet in mee en verzetten zich tegen de hypnotiseur. Een
duidelijk onvermogen om zich te laten gaan.
Wat wel schijnt te helpen zijn ontspanningsoefeningen voor een schaakwedstrijd. Door kort voor een
belangrijke wedstrijd een paar gemakkelijke ontspanningsoefeningen te doen, zit je minder verkrampt achter het bord. En dat bevordert ook zeker de schaakprestaties.
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DE MOOISTE PARTIJ DIE IK NOOIT SPEELDE
Of: hoe kleine keuzes grote gevolgen kunnen hebben
Henk van Putten

We schrijven december 2003, Kersttoernooi,
een van de edities onder auspiciën van de Soon. Ik doe mee aan het hoogste minitoernooi en
speel niet zo goed; ergens rond de 50% zal ik
uitkomen. Onder de deelnemers bevindt zich
ook de sympathieke Emmenaar Herman Voss,
die evenmin hoger dan de middenmoot zal reiken. Daar kom ik hem in de voorlaatste ronde
tegen. Voss speelt een modevariant in de Marshall, met 12. d3 en 15. Te4 en 16. Th4. Topspelers experimenteren hier op dat moment ook
mee, teneinde de remisepaden die in de Marshall nu eenmaal wijdvertakt zijn, te ontlopen.
Herman Voss (1945) – Henk van Putten (2049)
So-on-toernooi, 29 december 2003
1 e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. O-O
Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 O-O 8. c3 d5 9. exd5
Pxd5 10. Pxe5 Pxe5 11. Txe5 c6 12. d3 Ld6
13. Te1 Dh4 14. g3 Dh3 15. Te4 Pf6 16. Th4
Df5 17. Lc2 Te8

Diagram 2, stelling na 19. Pe4

Een interessante stelling. 19…Txe4 ligt voor de
hand. Zeer goed voor zwart is dan 20. xe4
Dxf2+ 21. Kh1 Le7 (22. Th3 Pe5.) Maar wit
heeft een alternatief, dat 19…Txe4 lijkt te
weerleggen: 20. f3. Veel dieper dan dat wit na
20. f3 Te8 21. xg4 een duidelijk overwegende
stelling heeft, is de stelling dan nog niet
geanalyseerd.

Diagram 1: Voss – Van Putten, 29-12-2003, stelling
na 17…Te8

Een belangrijk theoretisch moment. Wit heeft
twee in aanmerking komende zetten: 18. d4 en
18. Pd2. Op 18. Pd2 kan zwart 18…Pg4
proberen, waarop de (op dat moment nog zeer
beperkte) theorie 19. Pe4 voorschrijft.

Diagram 2. Stelling na 20. f3.

Zwart lijkt terug te moeten met zijn toren,
waarna wit duidelijk beter staat na 21 xg4.
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Ik verzink in diep gepeins. En dan zie ik het
opeens: 20…. Lxg3!!

Diagram 4. Analysestelling na 24…Le6!
Diagram 3. Stelling na 20…Lxg3!

“Als dit kan” denk ik “wordt dit de partij van
het toernooi.” Wit kan drie zwarte stukken
slaan met drie verschillende pionnen en ook
nog het zwarte paard met zijn toren. In totaal
hangen er drie zwarte stukken op vijf manieren: door een witte pion twee keer naar zowel
links als rechts slaand en door een stuk één
keer naar links nemend. Dat 21. Txg4 niet
werkt is het eenvoudigst te zien; na 21…Txg4
kan wit niet terugslaan wegens 22…Df2+ en
mat. Maar de witte f-pion mag zich ook niet
verroeren, want ook dan is 21…Df2+ op slag
beslissend. Dan 21. dxe4 maar eens analyseren.
Er volgt 21…Dc5+, wit moet 22. Kg2 antwoorden, waarop zwart weer 22..Df2+speelt. Het
vervolg 23. Kh1 Lxh4 24 xg4 is geforceerd en
nu volgt de prachtige stille zet 24…Le6!, die een
eigen diagram verdient.

Wit staat machteloos tegen beide dreigingen
25..Td8 en 25…Lc4.
Kortom, vier van de vijf witte slagzetten vallen
bijna gelijk af. Even terug weer naar diagram 3.

Diagram 3. Stelling na 21…Lxg3!

De meeste kritieke variant, zo weet ik vrijwel
onmiddellijk, zal 21. hxg3 zijn. Want wat heeft
zwart dan nog? Nog steeds staat er een vork te
prikken in de zwarte stukken en zwart heeft
zelfs geen zinvol schaak tot zijn beschikking
(21…Dc5+ 22 d4 + -) Maar dan opeens schiet
21…De5! in mijn blikveld met een dubbele
dreiging: 22…Te1+ en 22…Dxg3+.
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waren en niet één heeft tot nu toe 21…Lxg3 weten te kraken. Conclusie: het driedubbele stukoffer is correct.
0–0–0
Helaas koos Herman al in diagram 1 voor 18.
d4. Rook hij onraad? Ik won wel, maar jammer
genoeg dus niet met de hierboven beschreven
driedubbele Gaylord. Meer dan een simpel
handstandje op zet 30 werd het nooit. Ik geef
de partij zonder verder al te veel annotatie:

Diagram 5, stelling na 21…De5!

18.d4 De6 19.Dd3 c5 20.Lg5 Dd5 21.Ld2 Lb7
22.f3 Dxf3 23.Dxf3 Lxf3 24.Kf2 Lh5 25.Kf1
h6 26.dxc5 Lxc5 27.Tf4 Tad8 28.b4 Lb6
29.a4 Lg4 30.Lf5

De enige speelbare zet en winnend. Of toch
niet? 22. Lf4 lijkt beide dreigingen pardoes te
pareren, wat zonde! De tijd tikt door, toch nog
maar even een laatste blik dan…. en plotseling
zie ik ook de laatste killer: 22….Txf4!!

Diagram 7, Voss – Van Putten, stelling na 30. Lf5.

30...g5 31.Txg4 Td5! 32.Ld7 Txd7 33.h3
Pxg4 34.hxg4 Td3 0–1
Diagram 6, stelling na 22…Txf4!!

en zwart wint in alle varianten:
a) 23. xg4 De3+
1) 24. Kh2 Tf2+ 25. Kh3 f5 -+
2) 24. Kh1 c5 -+
b) 23. xf4 De3+ 24. Kf2 Df2+ -+
c) 23. Txg4 Txg4 24. xg4 Dxg3+ -+
Prachtig!! Wat je allemaal niet moet doorrekenen voordat je 17…Te8 kunt uitvoeren! In de
afgelopen tien jaar zijn schaakprogramma’s
nog veel sterker geworden dan ze in 2003 al

Ik neem Herman Voss niets kwalijk, hij deed
ook zijn best en probeerde alleen maar mij zo
goed mogelijk tegenspel te bieden - Herman zat
daar natuurlijk niet als aangever voor Henk van
Putten. Achteraf vertelde hij overigens nog wel
18. Pd2 te hebben overwogen. Maar na 18...Pg4
19. Pe4 Txe4 zag hij het niet meer. 20. f3 had hij
even gemist en hij was op dat punt gestopt zijn
hoofd te breken over deze variant….
Niettemin, door de keuze van Herman voor 18.
d4 heeft 29 december 2003 niet een historische
dag voor de schaaksport kunnen worden. In al19
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le bescheidenheid: deze partij had anders zeker
alle vakbladen gehaald. Mogelijk zou Hans van
Zetten (wie anders) de partij zelfs gloedvol in
De Wereld Draait Door van commentaar hebben voorzien. En hadden Jan Mulder en Matthijs van Nieuwkerk ter plekke besloten om
ook te gaan leren schaken. De schoonheid van
deze combinatie, hoewel nooit op enig bord
uitgevoerd, is boven ieder gebrek aan smaak
verheven. Tal in zijn jonge jaren, analyserend
met vrienden. Op een Russisch schaakinternaat, diep in de Kaukasus.
Jammer. Meer dan mijmeren over hoe de geschiedenis te herschrijven zal het niet worden.
Een driedubbele Gaylord op het schaakbord,
onmogelijk blijkt het niet te zijn - zoals ik liet
zien - maar als de tegenstander niet voor rek-

september 2013

stok wil spelen zijn de sprongen zeer lastig te
verwezenlijken…
0–0–0
De variant raakte weer uit de mode en tegenwoordig ontwijkt wit in het Spaans het liefst de
Marshall, dat wel het gezondste gambiet ooit
wordt genoemd. Voor topspelers is het met
zwart een geducht remisewapen, voor mij,
eeuwige amateur zoals welbekend, is het altijd
een opening op het scherpst van de snede geweest, in de dagen dat ik de Najdorf nog niet
ontdekt had.
0–0–0

Door de keuze van tegenstander Herman Voss voor 18. d4 werd Henk van Putten op 29 december 2003 een serieuze kans onthouden op een driedubbele Gaylord op het schaakbord. Henks internationale doorbraak werd in 2003
mede hierdoor opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hoewel lokaal intussen een redelijk gewaardeerde schaker, wacht hij nog steeds op mondiale erkenning.
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OPLOSSINGEN “ZOMERSPROETEN”
Hieronder de oplossingen van de schaakopgaves uit de vorige EP (50.2). Er was slechts één persoon die oplossingen heeft ingestuurd namelijk Peter Bodewes. Hij had 13 van de 16 opgaves goed. Een mooie score! Peter is
weliswaar geen lid van onze club momenteel maar mag toch een schaakboek komen uitzoeken.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)

1.Dxc5+ De7 2.Td8#
1…Txc1 A) 2.Txc1 Lc3 3.Dxc3 (3.Txc3? Dd1#) 3…Dxc3 4.Txc3 Td1# 0-1
B)2.Lxc1 Lc3 3.Dc5 Dxf1+ 4.Kxf1 Td1+ 5.Ke2 Te1# 0-1
1... Tc4+ 2. Kb2 (2. Kd2 Txd4) 2...Tb8+ 3. Ka3 (3. Ka1 Rxd4 4. Ne5+ Kg8 5. Rxd4 Rb1#) 3... Rxd4 4.
Ne5+
Kf6 5. Rxd4 Bxc5+ 6. Ka4 Bxd4 0-1
1... Df3 2. De5 f6+ 3. Dxf6 Dg4# 0-1
1…Pf1! 2.Txg7+ Kh6 0-1
1... Tf2+ 2. Kh1 Dxe4+ 3. Pf3 Tf1+ 4. Kh2 (4. Kg2 Dxe2+ 5.Kh3 ) 4... Dxe2+ 5. Kh3 Th1+ 6. Kg4 (6. Ph2
Txh2#) 6... De4# 0-1
Helaas, de opgave klopt niet. Er ontbreekt waarschijnlijk ergens nog een wit stuk. Excuses.
1.Tf1 De5 2. Dxa6 1-0
1.Dg4!! Met de dubbele dreiging Th5# en aftrekaanval op de zwarte dame. Dit is onverdedigbaar.
1. Pf5+! Lxf5 2. Td2 Dxd2 3. Txe5++ Kd8 4. Df8# 1-0 Een hele mooie!
Peter vond dit “maar een rare opgave”. Wellicht heeft hij wel een beetje gelijk. Aan de andere kant: al te
licht moet je ook weer niet denken over deze stelling. Zwart blijft na de 2 eerste voor de hand liggende
zetten sowieso een stuk voor maar omdat wit er 2 pionnen voor heeft is het punt toch nog niet automatisch binnen. 1... dxe5 2. Dxe5+ Lg7 3. Dd5 Df6! Dreigt winnend binnen te komen via b2 of h4 maar
haalt ook alle witte tegenspel er uit. Na 4.Ta7 of 4.Ta8 komt 4…Dd4+ met torenwinst 0-1
De moeilijkheid bij dit probleem zit hem voornamelijk in het vinden van het goede motief. Wit lijkt mat te
kunnen geven maar dat is niet het geval Wit kan wel eenvoudig de witte toren insluiten. Als je het ziet is
het simpel 1. Th1+! (1. Kf5?? faalt op 1…Tg5+!! 2. Lxg5 pat) 1... Kg4 2. Kf7 Met torenwinst! 1-0
1.Tc2! wint in alle varianten 1…Dd8 2.Tc8 1-0
1... e4! Na deze breekzet komen er zoveel lijnen en diagonalen open voor zwart dat de onveilige witte
koning niet meer te verdedigen is. A: 2. fxe4 (B: 2. Lxe4 Lc4+ 3. Ke1 De3+ C: 2. Lxb5 exf3+ 3. gxf3 Df6
4. Tf1 De5+) 2... Le6 3. h3 Txd3! 4. Kxd3 (4. Dxd3? Lc4) 4... Lc4+ 5. Kd2 Td8+ 6.
Kc1 De3+ 7. Kb2 (7. Kb1 Ld3) 7... Td2 0-1
1... Rxe1+ 2. Dxe1 Te8 3. Dd1 (3.Db1 Ld3! 4.Dd1 Lc2 5.Dc1 (5.Df1 Lxb3 -+) 5…Lxb3 -+ ) Te4!! Een verbluffend sterke torenlift. Er is geen kruid gewassen tegen de dreiging 4…De5. Zwart maakt handig gebruik van het feit dat de witte toren nu even geen assistentie meer kan verlenen op de onderste rij. Lastig
te vinden. 4.h3 helpt niet 4. g3 is nog de taaiste verdediging. 4…De5! 5. Dc2 Te1+ 6. Kg2 Lf1+ 7. Kf3
Dh5+ 8. g4 Dh3+ 9. Kf4 Dxh2+ 10. Kf3 Lg2# 0-1
Het vergt een zeer nauwkeurige analyse om dit probleem te kraken. 1.Txd8 Txd8 2.Lc2! Wit dreigt nu
Dh4+ met torenwinst en simpel Kxg2 2…Qg5 De enige zet om deze dubbele dreiging op te heffen. 3. h4!
Lc6+ Nu blijkt waarom wit Lc2 moest doen. Het dekt de dame. 4. hxg5 Lxa4 5. Lxa4 1-0

OPLOSSING CRYPTO VAN EP 50.2
Thema: Schaken en kleuren
A. matgrijs of matglas
B. ros
C. Roden
D. donkerbruin
E. de rode loper uitrollen
F. matrozen
G. zwart-wit-denken
H. doorzichtige zetjes
I. bont en blauw slaan

J. zandkastelen
K. De Wit
L. Zilvermeeuw
M. Immergrune
N. Witte Dame
O. Zwarte lopers
P. Groenboeren
Q. Oranje
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MATTENKLOPPERS
Dit keer gaan we terug naar de basis. Daar waar het schaakspel uiteindelijk allemaal om draait. Namelijk het matzetten van de vijandelijke koning. Dat dat vaak nog helemaal niet meevalt bewijzen onderstaande opgaves. Ze staan wederom in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad. Oplossingen kun
je opsturen naar edwinzuiderweg@yahoo.com De inzender met de meeste goede oplossingen mag een
leuk schaakboek uitzoeken.
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1. Z: 1523

2. Z: 1698

3. W: 1729

4. W: 1765

5. Z: 1788

6. W: 1796

7. Z: 1805

8. Z: 1829

9. Z: 1857

10. W: 1904

11. W: 1925

12. W: 2000

13. W: 2061

14. W: 2128

15. W: 2257

16. W: 2313

En Passant 51.1

september 2013

COLOFON
Redactie
Eindredactie
Bezorging
Reproductie

Edwin Zuiderweg
Michiel Meeuwsen
e-mail: enpassant@scgroningen.nl tel: 06-47548431
Nico Karsdorp
Pelsterstraat 50c 9711 KM Groningen
e-mail: gnkarsdorp@hetnet.nl tel: 050-318 34 04
RCG, oplage 70

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter
Wim Krijnen
Secretaris

functie vacant

Penningmeester

Paul Zilverberg

Externe competitie
5423876
Interne competitie

Noorderweg 4 9771 BP Sauwerd
e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl tel: 050-306 12 83

Frans van Mierisstraat 31 9718 SP Groningen
e-mail: p.zilverberg@planet.nl tel: 050-312 55 75
Oswaldo Sield
West Indischekade 299, 9715TR Groningen tel: 050e-mail: Oswaldosield@hotmail.com
Edwin Zuiderweg J.M. Den Uylstraat 29, 9728RH Groningen tel: 050-5255239
e-mail: edwinzuiderweg@yahoo.com

Andere functionarissen
Ledenadministratie Nico Karsdorp

Jeugdleiders
Website

Pelsterstraat 50c 9711 KM Groningen
e-mail: gnkarsdorp@hetnet.nl tel: 050-318 34 04
Wim van Beersum, Paul Zilverberg, Edwin Zuiderweg
Groninger Comb. 1 Huub Roeterink; e-mail: hroeterink@home.nl
Groninger Comb. 2 Casper Rupert; e-mail: casperrupert@hotmail.com
Groninger Comb. 3 Fons van Hamond; e-mail: fvanhamond@hotmail.com
Groninger Comb. 4 Wim van Beersum; e-mail:w.beersum@freeler.nl
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
Hiddo Zuiderweg
Henk van Putten, Edwin Zuiderweg, Michiel Meeuwsen, Casper Rupert

Overige
Speellokaal
Website
Gironummer

Iederz
Peizerweg 128 9727 AN Groningen tel: 050-529 42 89
www.scgroningen.nl
837638

Interne Competitie
Teamleiders

23

En Passant 50.1

augustus 2012

THEMACRYPTO: SCHAKEN & TIJD
Michiel Meeuwsen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Sterk in eindspel (15)
Hierin worden vaak armoedige zetjes gedaan (11)
Gelijk matchen (13)
Werd opgelost in Donkere Tijden (11,14)
Schaakklok (11)
Nog maar net gepromoveerde pion (7)
Goochelschaak van Hans tegen de rest (13)
Klokkenspel (7)
Waardevol stuk in een marathonpartij (9)
Waardeloos stuk in het eindspel (9)
Slap begin van een partij (11)
Oud Schaaknieuws (8, 9)
Finale slagenwisseling (14)
Veel post wegzetten (20)
Remisepartij(7,6)

Stuur je oplossingen op naar m-meeuwsen@home.nl. Er staat een leuke prijs klaar die wordt verloot
onder de beste inzenders. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!
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