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VAN DE REDACTIE 
Door Edwin Zuiderweg 

 
Voor u ligt dan toch weer een nieuwe En Passant. Ditmaal mogelijk toch wel de allerlaatste want de interim-
redactie stopt ermee en er is voorlopig nog geen nieuwe redactie gevonden. Maar we zullen op zoek gaan 
naar nieuwe mensen die het willen doen. Die mensen zullen ook gezocht worden binnen de Unitas-gelede-
ren. Natuurlijk gaan in deze tijden van toenemende digitalisering vaak stemmen op dat zo’n papieren club-
blad toch eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft. Ik vind persoonlijk wel dat een papieren clubblad zeker 
wel toegevoegde waarde kan hebben. Een veel belangrijke vraag is of er nog iemand gevonden kan worden 
die het wil gaan doen. Laten we het hopen. We gaan in elk geval op zoek. 
 
Zoals u weet is dit seizoen het laatste seizoen dat SC Groningen de interne competitie alleen doet en in de 
kantine van de IederZ. Het komende seizoen gaat de interne samen met die van Unitas en wordt deze ge-
houden op vrijdagavond in het Denksportcentrum. Het fusieproces met Unitas nadert daarmee zijn voltooi-
ing.  Dit betekent natuurlijk tevens het einde van een tijdperk en hopelijk het begin van een nieuwe. Dit 
stemt tot enige weemoed en zet aan tot nostalgisch terugblikken.  De afgelopen interne kende een span-
nende ontknoping. De uiteindelijke kampioen, Roelof Kroon, blikt terug op belangrijke en interessante par-
tijen die uiteindelijk leiden naar het kampioenschap. Henk van Putten beschrijft de beslissende partij in de 
laatste ronde tussen hemzelf en uw redacteur en blikt tevens terug op de gloriedagen van weleer.  
 
Helaas is een op 2 mei Gerard de Wit overleden, na al in augustus van het vorige jaar te zijn getroffen door 
een zwaar herseninfarct. Gerard was waarschijnlijkste de trouwste bezoeker van alle interne competities 
van de stad Groningen inclusief Haren. Op blz. 17 vindt u een In Memoriam over hem waarin een treffend 
beeld van hem wordt neergezet. We zullen hem missen. Hij zal er vast en zeker niet blij mee zijn geweest 
dat er nu op dinsdag en donderdag nergens in de stad meer intern kan worden geschaakt.  
 
Behalve dit nog een ander stuk van Henk ‘uit de oude doos’.  Als we Johan Zwanepol in zijn reisverslag mogen 
geloven blijkt Irak, anders dan de media ons soms doen geloven, verrassend genoeg een geweldige vakan-
tiebestemming te zijn. Dus mocht u nog geen vakantie hebben gepland misschien een idee. Fons van Ha-
mond ontpopt zich met zijn hilarische verslag over de Massakamp tot een groot schrijftalent waar we nog 
veel van zullen horen.   
 
De redactie wenst u verder nog veel leesplezier en een prettige vakantie toe! 
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VAN DE VOORZITTER 

Op 10 juni was er een tussentijdse ALV waar een belangrijke beslissing is genomen t.a.v. de toekomst van de 
club. De interne competities van Groningen en Unitas worden met ingang van het volgende seizoen samen-
gevoegd tot 1 interne competitie, ervan uitgaande dat de ALV van Unitas, die op 19 juni is gehouden, ook 
akkoord gaat. We moeten constateren dat zowel de interne van Groningen als die van Unitas een kwijnend 
bestaan leiden. Als er geen actie wordt ondernomen dan zal de interne competitie helemaal ophouden te 
bestaan. Dat is zuur, zeker als je bedenkt dat in de tijd dat ik lid werd van Groningen er avonden waren waar 
25 partijen per avond werden gespeeld. Die tijden zijn vervlogen. De samenvoeging van de interne is met 11 
stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Erkend moet worden dat het een verschraling van het schaakaanbod 
in de stad betekent. Van de 4 mogelijke speelavonden in de stad blijven er nog 2 over. Op zich blijft de 
kantine in Iederz beschikbaar. Als er initiatieven komen om iets te organiseren blijft dat mogelijk. In grote 
lijnen is het volgende besloten: 

 De interne competitie wordt gespeeld op vrijdagavond in het Denksportcentrum. 
 Per avond inschrijven voor 19.30 uur. De partijen beginnen om 19.45 uur. 
 Het speeltempo wordt 1¼ uur per persoon en 30 seconden per zet gedurende de gehele partij. 
 Er bestaat de mogelijkheid om in jeugdtempo te spelen 
 Er worden 3 periodes van 8 ronden gespeeld. 
 Aan het eind van het seizoen wordt er een play-off gespeeld tussen 4 spelers. De winnaar wordt de 

gemeenschappelijke clubkampioen. 
 De winnaars van de 3 periodes plaatsen zich voor de play-off. De vierde plaats wordt gegeven aan 

de speler of speelster die naast de 3 winnaars de meeste “plaatsingspunten” in de 3 periodes heeft 
gescoord. 

 Gedurende de play-off-weken wordt een rapidtoernooi voor de anderen georganiseerd. 
 Naast de interne competitie wordt er een bekertoernooi georganiseerd. Na de eerste avond wordt 

naast het bekertoernooi een rapidcompetitie georganiseerd. 
 De avond voorafgaand aan de KNSB-zaterdagen wordt zoveel mogelijk een bijzondere activiteit ge-

organiseerd. 

Naast de samenvoeging van de interne competitie heeft het bestuur de ruimte gekregen om te onder-
zoeken of het mogelijk is om ook op NOSBO-niveau een gemeenschappelijk team uit te brengen. 

Al vrij snel werd de vraag gesteld wat het onderscheid tussen Groningen en Unitas nog is en of het niet be-
ter 1 vereniging kan worden. Dat lijkt een zeer goede toekomstige optie. 
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INTERNE COMPETITIE 
  

Eindstand 3e Periode (24-6-2014)        
     Rating   Start  Score      P.S.   PNT   

1. Roelof Kroon          2160    21    8.0 - 10   42,0   27 

2. Henk van Putten       2074    21    5.0 - 6    19,0   25 

3. Edwin Zuiderweg       2048    21    6.5 - 11   44,0   23 

4. David Knight          1854    21    5.0 - 9    22,0   22 

5. Nico Karsdorp         1766    21    3.5 - 6    11,0   22 

6. Wim van Beersum       1882    20    2.0 - 2     3,0   22 

7. Taco van de Poel      1911    21    1.0 - 1     1,0   22 

8. Henk Pompstra         1784    21    4.5 - 9    22,5   21 

9. Michiel Meeuwsen      1559    19    4.0 - 6    15,0   21 

10.Henk Haisma           1638    20    3.0 - 5    10,0   21 

11.Ton Bontsema          1495    20    5.0 - 10   25,5   20 

12.Wim Krijnen           1417    20    4.5 - 9    24,0   20 

13.Oswaldo Sield         1521    20    2.5 - 5     9,5   20 

14.Broer Akkerboom       1381    19    1.0 - 1     1,0   20 

15.Fons van Hamond       2006    21    0.0 - 1     0,0   20 

16.Annelies vd Heuvel    1580    21    1.0 - 4     3,0   19 

17.Fred Luining          1551    20    2.0 - 6     6,0   18 

18.Aeilko Merenga        1621    20    0.5 - 3     1,5   18 

19.Bertus Hoek           1236    19    0.5 - 2     0,5   18 

20.Max Hogervorst        1200    19    0.0 - 1     0,0   18 

21.Paul Zilverberg       1439    19    4.5 - 11   27,0   17 

22.Jouke Luxema           875    19    1.0 - 6     2,5   15 

23.Remy Netten           1300    19    1.0 - 8     7,0   13 

 

 

ROELOF KROON NIEUWE CLUBKAMPIOEN 
Zoals u in het stukje van Henk kunt lezen was de ontknoping van de interne competitie dit seizoen bijzonder 
spannend. Pas in de laatste ronde viel de beslissing. Edwin verloor hierin van Henk waardoor hij uiteindelijk 
1 kampioenspunt minder behaalde dan Roelof.  

 
Overzicht kampioenspunten: 

Naam Periode Totaal 

 1 2 3  

Roelof Kroon 5 3 5 13 

Edwin Zuiderweg 4 5 3 12 

David Knight 0 4 2 6 

Henk van Putten 2 0 4 6 

Henk Pompstra 3 1 0 4 

Nico Karsdorp 0 2 1 3 

 

Periodetitels: 

1 2 3 

Roelof Kroon Edwin Zuiderweg Roelof Kroon 
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W-We-prijzen: 

In elke periode was er ook een W-We-klassement. Dat wil zeggen: Het klassement in volgorde van het aantal 
punten dat meer werd behaald t.o.v. wat op grond van rating mocht worden verwacht. Een soort van rating-
prijzen dus. De winnaars van dit klassement waren: 
 

Periode Naam W-We 

1 Henk Pompstra +2,051 

2 David Knight +2,588 

3 Wim Krijnen +2,287 

 

DE LAATSTE PARTIJ 

 
Nico Karsdorp – Paul Zilverberg 1-0  
Terwijl aan het andere einde van de tafel zich een 
klein drama voltrok (lees het stuk “De laatste club-
avond” van Henk) hadden Nico en Paul de twijfel-
achtige eer om de laatste zetten van de interne 
competitie te spelen. (Het “topduel” tussen Edwin 
en Henk was eerder klaar omdat die het versnelde 
tempo speelden.) Uiteraard moet dit worden vast-
gelegd voor de geschiedenis.  
1. f4 d5 2. Pf3 c5 3. b3 Pf6 4. Lb2 e6 5. e3 Pc6 6. 
Lb5 Ld7 7. O-O Le7 8. d3 O-O 9. Pbd2 a6 10. Lxc6 
Lxc6 11. Pe5 Tc8 12. De2 Ld6 13.Pxc6 bxc6 14. e4 
dxe4? 15. dxe4 Lc7 16. Tad1 De7 17. e5 Pd5 18. c4 
Pb6 19.Pe4 Tfd8 20. La3 Pd7 21. Tf3 Lb6 22. Th3 
Pf8 23. Pd6 Tb8 24. Df2 Pg6 25. Df3 Dc7 26. Dh5 
Pf8 27. Lb2 De7 28. La3 

Stelling na 28.La3 

 
28…f5 29. Thd3 g6 30. Df3 Dc7 31. Lc1 Td7 32. 
Le3 La7 33. Lf2 Db6 34. Lh4 Dc7 35. Lf6 h5 36. Dg3 
Th7 37. Dg5 Lb6 38. h3 a5 39. a4 La7 40. g4 hxg4 
41. hxg4 fxg4 42. Dxg4 Th5 43. Th3 Dh7 (Na 
43...Txh3 44. Dxh3 Dh7 houdt zwart het nog iets 
langer vol.) 44. Tdd3 Ta8 45. Pe4 (45. Txh5! Dxh5 
46. Dxh5! gxh5 47. Tg3+ en het is spoedig mat.) 
45... Lb6 46. Lg5 Txh3 

 
 
47. Pf6+ De laatste zet van de laatste partij van de 
laatste ronde van de Interne Competitie van 
Schaakclub Groningen.  Zilverberg gaf op. SC Gro-
ningen-watcher Fonz stond erbij en keek er-
naar, en zag dat het welletjes was. 1-0  
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DE LAATSTE CLUBAVOND 
Door Henk van Putten 

 

 

 
Op dinsdag 24 juni 2014, om 19.50 sta ik voor een 
hermetisch afgesloten hek van de GDSW. Ik fiets 
langs het gebouw en kom een auto van de beveili-
ging tegen, pal voor de hoofdingang. Maar er is 
geen inzittende. 
Om 19.15 heb ik me telefonisch bij Paul Zilverberg 
aangemeld voor de interne. Op dat moment, 5 se-
conden later misschien, zal ook Edwin zichzelf heb-

ben aangekruist. Het wonderlijke, maar niet per se 
onrechtvaardige, interne-competitie-systeem van 
schaakclub Groningen is zodanig dat Edwin Zuider-
weg vanavond bij een gelijk aan of beter resultaat 
dan het mijne voor de tweede keer in successie 
kampioen zal worden. Het maakt de rekenmeester 
in Edwin wakker: speel ik niet, dan hij ook niet. 
Verdwaasd kijk ik naar het hek. Te hoog om over-
heen te klimmen, zoals Enno Scheffer en John Rik-
sten eens deden bij de Provinciaalse Bibliotheek 
Centrale aan de Atoomweg jaren geleden. Ze had-
den in het fietsenhok geschuild tegen de regen en 
de beheerder had hen niet opgemerkt toen hij het 
terrein afsloot. 
 
In oktober van 1988 werd ik lid van Schaakclub 
Groningen. Ik weet nog dat ik op de eerste avond 
mijn ogen uitkeek. Al die namen, gewoon los in het 
wild rondlopend: Joris Brenninkmeijer, Erik Hoek-
sema, Mark van der Werf, Ruurd Dam, Wieb Za-
gema, Henk Bruin, een eindeloze stoet van hoofd-
klassers, van wie ik de namen kende uit het ook 

alweer jaren jaren geleden ter ziele gegane week-
blad Schaaknieuws. Roelof Kroon, Nico Schoon-
derwoerd, Alejandro de Diego, Henk van Putten, 
wij waren tweede garnituur. Toch werd ik in dat 
eerste seizoen 5e van de club, vooral door veel te 
spelen. Dit overigens tot verbijstering van Hiddo 
Zuiderweg, een jaar eerder lid geworden en zelf 
ergens rond de 50e plaats bungelend. Hiddo, ook 
afkomstig uit de OSBO, had mij aan het begin van 
het seizoen apart genomen en vaderlijk uitgelegd 
dat een drievoudig clubkampioen van Caïssa El-
burg zeker zou moeten wennen in deze sterke in-
terne competitie van een van de grootste vereni-
gingen van Nederland – met wel 125 actieve spe-
lers. Middenmoot, meer zat er niet in. Of ik het in 
mijn oren wilde knopen. 
 
Het hek is dicht en blijft dicht. Een mobiel heb ik 
zelden bij me, nu ook niet. Gelukkig is de Gamma 
tegenover open en ken ik het telefoonnummer 
van de GDSW-kantine uit mijn hoofd. Weer Paul 

aan de lijn. “Dat zeg ik, Gamma!”. Ik keer terug 
naar het hek en zie Wim van Beersum en Paul Zil-
verberg, twee man sterk in de verte komen 
aanlopen. 

 
Van Beersum, ook zo’n monument. In 1988 snel-
schaakte ik tegen hem op de KEI-informatiemarkt 
in de stand van Schaakclub Groningen. Maar het 
was Joop Houtman uiteindelijk die mij naar 
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Schaakclub Groningen lokte. Joop Houtman, top-
scorer in de KNSB–competitie 1987-1988 voor 
Groningen. Ik kende de naam uit het bondsblad. 
Hij werkte bij de faculteit waar ik Nederlands ging 
studeren. Al op mijn eerste dag op de faculteit zat 
ik op zijn werkkamer tegen hem te schaken. Een 
Nimzo-Indiër. Joop won, maar het was wel span-
nend. Later zijn we elkaar buiten het schaken bij 
vrijwel alle werkgevers die we hadden weer tegen-
gekomen, ook bijzonder. 
 
Mijn eerste partij voor de interne van Groningen. 
Die was tegen Bart Beijer, indertijd voorzitter en 
momenteel, net als Joop, alweer jarenlang collega 
bij de RUG. Boedapester gambiet, waarin Bart het 
spel maakte met het ene speculatieve stukoffer na 
het ander. Laatst heb ik de partij voor de grap nog 
eens door een engine gehaald en werd bevestigd 
wat ik toen al vermoedde: Barts offers waren in-
correct. Maar oef! wat had ik het zwaar in die eer-
ste partij. Gelukkig wist ik ten slotte dames te rui-
len, met winst door materiaalsurplus. 
 
In retroperspectief is de teloorgang van Schaak-
club Groningen, zo men die wil afmeten aan haar 
interne competitie, al ergens in de jaren ’90 inge-
zet. De opkomst van internet is zeker van invloed 
geweest, de verhuizing van de gezellige(r) PBC 
naar de GDSW heeft ook een rol gespeeld. En de 
terugloop van het verenigingsleven in Nederland 
in het algemeen natuurlijk, alleen de KNVB floreert 
heden ten dage nog. 
 
Ik ben ingedeeld tegen Edwin, wat het eerlijkst is 
gezien de speelkracht van de overige aanwezigen. 
Het schuine commentaar komt van Edwin. 
 
Edwin verwerft voordeel in de Colle-Zukertort en 
biedt na de openingsfase op zet 19 in betere stel-
ling remise aan. Dilemma, dat ik had verwacht, en 
daarom oplos door gelijk te weigeren. Door twee 
weken geleden van Henk Pompstra te verliezen 
heb ik wat goed te maken naar de andere titelkan-
didaat toe, Roelof Kroon, die ik eerder in het sei-
zoen ook al een kampioenspunt door de neus 
boorde toen ik David Knight toestond me helemaal 
van het bord te vegen. Als Edwin vorig jaar niet al 
kampioen was geweest had ik het wellicht wel 
aangenomen, nu niet. Nivelleren is een feest!  

 
Edwin Zuiderweg – Henk van Putten 0-1 
1.d4 c5 2.e3 b6 3.Pf3 Pf6 4.Ld3 Lb7 5.Pbd2 e6  
6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 d6 9. De2 cxd4 10.exd4 
Pbd7 11.c4 Te8 12.Tfd1 Dc7 13.Tac1 e5 14.dxe5 
dxe5 15.Pe4 Pxe4 16.Lxe4 Lxe4 17.Dxe4 Lf6 18. 
La3 Pc5 19.Lxc5 Dxc5 20.Td7 Tad8 21.Tcd1 (hier 
had 21.Txa7 wit in het voordeel gebracht. Ik wilde 
echter geen risico nemen en de controle over de d-
lijn behouden) Txd7 22.Txd7 a5 23. Dd5 Dxd5 24. 
Txd5 e4 25.Pd4 g6 26.Pc2 Le7 

 
 
Na het afgeslagen aanbod speelt Edwin te veel op 
afruil en in de diagramstelling verzuimt hij om het 
plan Td7 / Pe3 / Pd5 onmiddellijk uit te voeren, 
met aanhoudend voordeel. Hij kiest voor 27 a4? 
Verloren zal het niet zijn, maar het compromit-
teert: veel eindspelen zijn vanaf nu veel beter voor 
zwart, omdat wit vrijwillig afstand doet van de mo-
gelijkheid een vrijpion te creëren. 
27.a4 f5 28.g3 Td8 29.Txd8+ Lxd8 30.f3?! (Hier 
drong langzaam maar zeker door dat ik in een bij-
zonder vervelend eindspel terecht was gekomen. 
De gespeelde zet is misschien niet de handigste 
maar waarschijnlijk krijgt wit het sowieso niet 
makkelijk de komende zetten) 30…Le7 31.fxe4 
Lc5+ 32.Kf1 fxe4 33.Ke2 Kf7 34.Pe3 Ke6 35.Pd5 
Ke5 36.h3 Kf5 (Een andere wellicht nog sterkere 
zet was hier 36…Kd4 geweest) 37.Kd2 h5 38.Ke2 
g5  
Even later gaat het definitief mis. Wit moet iets te-
gen de dreiging g4 doen en dat kan wellicht nog 
net met 39 Kf1. Edwin speelde 39 Kd2? en na 
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39…g4 is het uit: 

 
 
39.Kd2? (Na 39.Kf1? heeft wit inderdaad wellicht 
een vesting. Na de volgende computervariant  39. 
Kf1 g4 40. h4 Ld6 41. Kf2 Ke6 42. Ke3 Lxg3 43. Kxe4 
Bxh4 44. Pf4+ Kd6 45.Pxh5 Kc5 46. Kd3 Kb4 47. Kc2 
g3 48. Pf4 Bg5 49. Pd3+ Ka3 50. Pe1 komt zwart 
niet verder) 39…g4 40.h4 Lf2 41.Ke2 Lxg3 42.Pxb6 
Lxh4 43.c5 Ld8 44.b4 h4 45.bxa5 h3 46.a6 h2 
47.a7 h1=D 48. a8=D Df3+ 49. Ke1 Lh4+ 50. Kd2 
e3+ 0-1 

 
Dubbelheid en schuldgevoel. Is het aan mij om ie-
mand het kampioenschap af te nemen? Was dit de 
manier om een bevriende mede-Spassk tot koning 
te kronen?  
 
Onwillekeurig denk ik even terug aan het moment 
van remise-aanbod en alle overwegingen die door 
mijn hoofd gingen, al voor de partij. ‘door van 
Henk Pompstra en David Knight te verliezen, hielp 
ik Edwin in het zadel’, ‘Edwin was vorig jaar ook al 
kampioen’, ‘de stelling is hooguit gelijk, maar Ed-
wins eindspel is zijn zwakke punt, loper tegen 
paard kan zo omslaan’, ‘Edwin heeft het uiteinde-
lijk vorige week zelf laten liggen’…’maar Roelof 
heeft het geld helemaal niet nodig.’ Een niet afla-
tende maalstroom van voor- en tegenargumen-
ten. 
 
De eerste prijs van de interne bedraagt 50 euro, 50 
zetten duurde deze cruciale partij. Maar de 
tweede prijs zal Edwin heus ook nog wel iets ople-
veren, troost ik mij zelf. 
Het dichte hek aan het begin van de avond was 
een symbool. De clubavond op dinsdag is niet 
meer, leve de vrijdagavond. Schaakclub Groningen 
is geschiedenis, viva de Groninger Combinatie. 

 
 

HET SMALLE PAD 
Door Roelof Kroon 

 

Tijdens mijn lidmaatschap bij SC Groningen in de 
jaren van eind 80 tot begin 90 schreef de clubkam-
pioen onder de titel ‘de kampioen spreekt’ het ver-
haal over zijn weg naar het kampioenschap. Ook 
afgelopen jaar schreef Edwin een mooi stuk over 
zijn kampioenschap, oprecht en kritisch over eigen 
prestaties. Indrukwekkende kampioenschappen 
waren dat. Duidelijke analyses waar je een echte 
kampioen aan herkent. Duidelijke paden, snelwe-
gen zelfs. Discussie uitgesloten: hier sprak de te-
rechte kampioen. 
 
In de 90-er jaren schreef Jan Timman over zijn 
smalle pad naar het wereldkampioenschap. Lange, 
glibberige paden, waar altijd wel een bananenschil 
op de loer lag om je over te laten uitglijden. 

Als ik die beelden naast elkaar zet, herken ik me 
meer in het smalle pad. Meerdere malen dacht ik 
dat ik het na een verliespartij nu wel verspeeld 
had, maar elke keer volgde er weer een kleine mis-
stap van Edwin of bleek Henk, wiens hulp ik nodig 
had om kampioen te worden, zichzelf een slipper-
tje te veroorloven. 
 
De eerste periode won ik ruim. Eén keer stond 
Reno volledig gewonnen tegen me en had me 
moeten verslaan, toen het licht opeens bij hem 
uitging. Een analyse van deze partij staat op de 
site. 
 
In de tweede periode begonnen de uitglijders van 
het smalle pad. Edwin wint de periode glansrijk en 
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ik word met evenveel punten als David 3de. David 
is in deze periode ijzersterk. Eerst wordt Henk van 
Putten op prachtige wijze opgebracht, daarna 
weet David mij aan de rand van een nederlaag te 
brengen:  

 
David - Roelof 18.02.2014 
Hier speelde David  

13.h6  
Een zet die ik niet ken. Er volgt een fase waarin Da-
vid laat zien dat hij beter door heeft waar het om 
gaat dan ik. 
13...Pe5 14.hxg7 Lxg7 15.Lh6 Pec4 16.Dh2 Df6  
Het alternatief 16...Lf6 wat ik overwoog lijkt me nu 
beter 
17.Lxg7 Dxg7 18.Dh5 De5 19.Dh6 Ke7 20.Dh4+ 
Kd7 21.Dh6 Tcg8 22.Kb1 b4 23.Lxc4± Pxc4 24.Pce2 
Tg6 25.Dh4 h6  
Ik wil mijn toren van h8 graag overbrengen naar de 
koningsvleugel, maar achteraf denk ik dat 25...a5 
beter is  
26.Df2 Df6 27.Dg3 De5 28.Df2 Df6 29.Dg3 h5? 
Een wilde gok in tijdnood. Ik wil geen remise, maar 
winnen. Remise nemen met 29... Dh5 is natuurlijk 
objectief nodig  
30.Pf4+- h4 31.Dh2  
31.De1 Dxf4? 32.Dxb4! was me helemaal ontgaan 
31...Tg5 32.Ph5 Thxh5 33.gxh5 Txh5 34.De2 d5 
35.f4!  
Die had ik dus even gemist toen ik tot het kwali-
teitsoffer besloot. 
35…Th8 36.f5 Kc8 

 
Ik zat ondertussen in knallende tijdnood en hier 
was het gewoon overleven tot aan de 40ste zet.  
37.fxe6 fxe6 38.Th3 De5 39.Dg4 Dxe4 40.Dxe4  
Ik was blij met de dameruil gezien het aanvallende 
karakter van de stelling. Ik vreesde meer dat wit 
over zou gaan tot 40.Dg7!? waarna ik in luttele se-
conden een besluit moest nemen over de laatste 
zet voor de tijdcontrole. 
40...dxe4 41.Pxe6 Lc6  

 
42.Pc5  
Een buitengewoon leuke stelling, waar ik dacht 
kansen had om te winnen. Van de 15 extra minu-
ten besteedde ik hier het grootste gedeelte. Mijn 
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eerste inval was om 42...e3!? 43.b3 te spelen, 
maar ik zag niet direct hoe verder te komen (en 
miste 43… Lg2) en besloot eerst te voorkomen dat 
de a-pion eraf zou gaan.  
42...a5  
Ik miste echter volledig: 
43.Pxe4! Lxe4 44.Td4  
Nu heeft zwart zeker geen voordeel meer en mag 
vechten voor remise. 
44...Pd6 45.Txd6 Lg2 46.Th2 h3 47.b3 Th5 48.Tg6 
Kc7 49.Kb2 Te5 50.Tgxg2 hxg2 51.Txg2 Kb6 52.a3 
Kb5 53.Tg8 Te4 54.axb4 axb4 55.Tg2 Th4 56.c3 
bxc3+ 57.Kxc3 ½–½ 
Een buitengewoon sterk gespeelde partij van Da-
vid. Na afloop had ik het gevoel dat ik was ont-
snapt. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment nog 
niet zo bezig was met het kampioenschap. Ik had 
ook niet door hoe het systeem werkte. Hierdoor 
kwam ik meerdere rondes niet opdagen vanwege 
andere verplichtingen. Eén van mijn mindere zet-
ten was een gezellige avond met vrienden, in 
plaats van een extra partij in de interne, waarmee 
ik achteraf boven David had kunnen eindigen. 
 
Tussen de tweede en derde periode wees Edwin er 
mij op, dat hij kampioen zou worden als hij één 
plaats onder mij zou eindigen in de 3de periode. Ik 
begon goed in deze periode met 2 uit 2. Toen 
volgde een vreemde partij tegen mijn vriend Henk. 
Henk is dit seizoen te sterk voor mij. Ik verloor al 
twee keer van hem voor deze partij. Alleen tijdens 
het Spassky-weekend kon ik hem een paar keer 
verslaan. Ook deze partij paste in het rijtje. Ik 
kreeg het gevoel erg goed te staan toen me het 
volgende overkwam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roelof – Henk 22.04.2014 

 
21...f4!?  
Een echte Henk zet. Vol op de complicaties. Ik zag 
de zetten hierna voor mijn laatste zet aankomen, 
maar miste vooral zet 24. En daar baalde ik zo van, 
dat ik maar meteen besluit om op de 27ste zet uit 
pure teleurstelling over mezelf mijn dame te offe-
ren. 
22.Ld2 Pc5 23.Dc4 f3 24.Lxb4  
24.Le3 fxg2 25.Lxc5 is makkelijker en ook het idee 
om maar direct met de a-pion te gaan lopen 
(24.a5!?) spreekt me achteraf aan 
24...Tf4! 
Misschien objectief niet de beste, maar het effect 
op mijn stemming was zodanig, dat het de uitslag 
van de partij besliste.  
25.Db5 Pb3 26.Ld2 Pd4 27.Lxf4??  
Ik had geen zin in een zet als 27.Df1 fxg2 28.Dxg2, 
maar feitelijk is er niks aan de hand voor wit. 
27...Pxb5 28.axb5 exf4 29.gxf3 Db6 30.Tdb1 Lh4 
31.Ta2 Kf7 32.Kg2 g5 
De strijd is nog niet gestreden, maar in het vervolg 
houd ik het niet meer bij elkaar.  
33.Tbb2 h5 34.h3 Kf6 35.Ta6 Dd4 36.Txd6+ Ke7 
37.Te6+ Kd7 38.Tee2 g4  39.hxg4 hxg4 40.Ted2 Na 
40.fxg4 f3+ 41.Kxf3 kan wit nog blijven vechten 
40...Dc3 41.fxg4 f3+ 42.Kh3 
en Henk zette me enkele zetten later mat. 
0–1 
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Een bijzonder pijnlijk verlies. Ik heb moeite om 
echt tot het uiterste te gaan tegen Henk. Boven-
dien weet Henk mij altijd in verwarring te brengen, 
hoeveel beter ik objectief ook sta. Toch ook een 
vreemde sensatie bij dit verlies. Ik had het gevoel 
dat de verliespartij me juist dichter bij een kampi-
oenschap bracht. Door deze overwinning nam de 
kans dat Henk zich tussen Edwin en mij in zou wur-
men in de eindstand in de 3de periode toe.  
 
Op 13 mei volgde een volgende gouden kans. 
Henk, Edwin en ik hadden alle drie 24 punten en ik 
werd voor de 2de keer ingedeeld tegen Edwin. Met 
de vermoedelijke partij tussen Henk en Edwin nog 
voor de boeg een enorme kans om de voor mij 
juiste eindstand te krijgen Het liep helemaal an-
ders. Edwin was veel te sterk deze avond. 
 
Edwin – Roelof 13.05.2014 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 c5 4.b3 Pc6 5.Ld3 b6 6.Lb2 
Lb7 7.0–0 Le7 8.Pbd2 0–0 9.a3 d6 10.c4 cxd4 
11.exd4 d5 12.De2 Tc8 13.Tac1 

 
Een prima stelling voor wit. In het nieuwe tempo 
(1 uur + 30s/zet) heb je niet veel momenten dat je 
uitgebreid over je strategie kunt nadenken. De 
stelling beviel mij niet en ik wilde het objectief 
beste 13...dxc4 14.bxc4 niet spelen, omdat de lo-
per op b2 tegen g7 gaat drukken. Na veel naden-
ken over alternatieven had ik nog maar iets van 20 
minuten over en besloot om het eerder door mij 
afgewezen 

13...Pa5  
te spelen. Onmiddellijk na het spelen besefte ik 
weer waarom ik deze zet in mijn eerdere denk-
pauze had afgewezen: vanwege 14.c5 bxc5 
15.dxc5 Lxc5 16.b4. Een voor mij herkenbare blun-
der. 
14.c5! Pe4 15.b4 Pxd2 16.Pxd2 Pc4  
In arren moede maar gespeeld. Edwin versaagt 
echter niet en speelt de ene sterke zet na de an-
dere. 
17.Pxc4 dxc4 18.Lxc4 Lf6 19.Tfd1 Ld5 20.Lxd5 
Dxd5 21.b5 Tfd8 22.c6 22...Dg5  

Eigenlijk was ik 22...Db3 van plan. Edwin zou onge-
twijfeld 23.a4 met betere stelling hebben gevon-
den. Ik besloot tot de zet vanwege het idee 
23...Lxd4, maar ook hier had Edwin al gezien dat 
dit geforceerd naar een gewonnen toreneindspel 
leidt. 
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23.a4 Lxd4? 24.Lxd4 Txd4 25.Txd4 Dxc1+ 26.Dd1 
Dxd1+ 27.Txd1 Kf8 28.Td7 Ta8 29.Tb7 Ke8 30.c7 
Tc8 31.Txa7 Kd7  

 
32.a5! bxa5  
32...Txc7 33.axb6! 
33.b6 Kc6 34.b7 1–0 
 
Een uitstekende partij van Edwin. Na afloop be-
sloot ik me niet meer druk te maken om het kam-
pioenschap. De kans hierop was te klein gewor-
den. Twee weken later kwam Taco van der Poel 
verrassend naar onze club, omdat op Hemel-
vaartsdag (2 dagen later) geen interne bij Unitas 
was. Edwin verloor en na twee weken hadden we 
weer dezelfde tussenstand als drie weken daar-
voor: Henk, Edwin en ik op 24 punten. Een week 
later versloeg Henk Edwin en ik had geluk dat Da-
vid besloot om de stelling niet open te maken in 
de volgende positie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

David – Roelof 03.06.2014 

Beiden weinig tijd, beiden keken naar 31. Pxg6.  
31...fxg6 32.Lxg6 Teb8/d8 33.De2/f3 leek na af-
loop dodelijk (34.Dxh5 dreigt). We keken nog naar 
33...Tb7/d7 34.Dxh5 Lf8/h8 maar deze stelling 
voelt niet goed voor zwart. Misschien is eerder f5 
of nu 35.f5 wel gewoon uit. 
Blijft over 31...Dxa2 32.Df3 en nu 32...Pb2 of 
32...Da3. Beiden kansrijk voor wit en moeilijk voor 
zwart in tijdnood. Zo vraag ik me af of wit geen af-
maker heeft na 32...Da3 33.Dxh5 Pb2. Vooral 
34.Pf8 lijkt uit. 
 
Opeens waren mijn kansen op het kampioenschap 
enorm groot. Twee winstpartijen van Henk en hij 
kon zich tussen Edwin en mij in de eindrangschik-
king plaatsen. Alles lag bij Henk, maar opeens was 
daar de geweldige winstpartij van Henk Pompstra 
op hem, waarna Edwin weer alles in eigen hand 
had.  
 
In de een na laatste ronde kon Edwin kampioen 
worden bij winst op Nico. Het pad bleek te smal te 
zijn geweest. Ik won van Henk Pompstra en dacht 
dat Edwin zou winnen. Nico wist echter een eeu-
wig schaak af te dwingen, waarna ik niet van het 
pad afgeglibberd was. De laatste ronde zou de be-
slissing zou brengen. Henk schrijft hier elders in de 
EP over. 
 
Tot slot één van mijn betere winstpartijen dit sei-
zoen 
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Roelof – David 06.05.2014 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Ld3 e5 4.c3 Le7  
Ik wilde eens wat anders tegen David spelen. Idee 
van me is om zo snel mogelijk over te gaan naar f2-
f4, daarom geen Pf3, maar wachten met de ont-
wikkeling van het paard op g1.  
Interessant leek me 4...d5 5.dxe5 dxe4 (5...Pxe4 
6.De2 Pc5 (6...Pc6 7.Pf3) 7.Lc2 b6 8.b4 La6) 6.Lb5+ 
c6 (6...Ld7 7.Db3; 6...Pfd7 7.e6 fxe6 8.Dh5+) 
7.Dxd8+ Kxd8 8.exf6 cxb5 9.Lg5 
5.Pe2 0–0 6.0–0 c6 7.f4 exd4 8.cxd4 Te8 9.Pbc3 b5 
10.Dc2 h6 11.e5 Pfd7  
11...dxe5 12.fxe5 Pd5 13.Lh7+ Kh8 14.Txf7 is ge-
wonnen voor wit  

 
12.Pe4  
Deze zet leek me heel natuurlijk, maar achteraf is 
de stelling van wit wel beter, maar niet gewonnen 
zoals ik achter het bord dacht. 
12...Pb6 13.f5  
Te snel, ik dacht nog steeds dat alles wel zou win-
nen. Zwart kan nu terugkomen.  
13...dxe5 14.dxe5  
14.f6!? Lf8 15.dxe5 Txe5 16.Lf4 lijkt me nu beter. 
14...P8d7 15.Lf4 Lf8  
15...Pd5 16.Dxc6  
16.e6 fxe6 17.fxe6  

 
 
 
 
 

17...Pc5  
17...Txe6? 18.Pd4 Pc5 (18...Tg6 19. Pxc6 is uit) 
19.Pxe6 Lxe6 20.Pxc5 Lxc5+ 21.Kh1 of 21.Dxc5 
Dxd3 22.Tad1 met beslissend voordeel  
18.Tad1 Pxd3 19.Txd3 De7?  
Noodzakelijk is 19...Pd5!?, want 20.Dxc6 Le6 vind 
ik nog niet duidelijk 
20.Pd6 Td8?  
20...Lxe6 21.Pxe8 Dxe8 is ook goed voor wit, maar 
minder duidelijk 

 
21.Pd4! Pd5  
21...Lxe6 22.Te3 Txd6 23.Lxd6 Dxd6 24.Pxe6 dekt 
veld c5 af, waardoor geen penning mogelijk is  
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22.Pxc6 Dc7 23.e7 Pxe7 24.Db3+ Kh7 25.Pxd8 
Dxd8 26.Pxb5  

Alles staat goed bij wit: 26.Pxb5 Db6+ 27.Le3 en 
winst van de loper op f8, 26...De8 27.Pc7 met 
winst van het volgende materiaal 
1–0

 

EXTERNE COMPETITIE 
 

EINDSTANDEN SEIZOEN 2013/2014 : 
 
De Groningen Combinatie 1 - KNSB - Meesterklasse  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 En passant 16 60½ 6 Utrecht 10 46 
2   LSG 14 52 7 Groninger Combinatie 6 40½ 
3   SO Rotterdam 13 51½ 8 BSG 6 38½ 
4   HMC Calder 12 49½ 9 Accres Apeldoorn 3 41½ 
5   Voerendaal 10 47½ 10 ESG Dr. Max Eeuwe 0 22½ 
 
 
De Groningen Combinatie 2 - KNSB - Klasse 2A  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 Groninger Combinatie 2  13 43½ 6 Utrecht 2 9 36½ 
2  Caïssa 3 12 36½ 7 VAS 9 32½ 
3 Lonneker 10 38 8 MSV 8 37 
4  De Waagtoren 10 36½ 9 Emanuel Lasker 7 34½ 
5  HWP Haarlem 9 37 10 Hardenberg 3 28 
 
Groninger Combinatie 2 promoveert. 
 
De Groningen Combinatie 3 - KNSB – Klasse 2B  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 Caissa-Eenhoorn 16 42½ 6 Zukertort Amstelveen 2 7 33½ 
2  De Wijker toren 15 44 7 Westlandse Schaakcombinatie 7 33 
3 Caïssa 2 12 38 8 Groninger Combinatie 3 7 30½ 
4 Laurierboom-Gambiet 10 39½ 9 AAS 6 36 
5  Kennemer combinatie 2 7 34½ 10 HSG 3 28½ 
 
De Groningen Combinatie 4 - KNSB - klasse 3A  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 Assen 18 50 6 De Twee Kastelen 8 34 
2  Sneek 13 41 7 Groninger Combinatie 4 8 32 
3 Spassky’s 11 36½ 8 ESG Dr. Max Eeuwe 4 7 35 
4 SISSA 2 11 35½ 9 Denk en Zet 3 30½ 
5  Oosten-Toren 8 35 10 Philidor 1847 3 3 30½ 
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SC Groningen 1 
NOSBO – Eerste klasse B 
  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 SC Groningen 1 16 45 6 HSP/Veendam 3 7 38 
2  Middelstum 15 44½ 7 DAC 6 33½ 
3 Roden 15 44½ 8 Lewenborg 6 33 
4 Bedum  11 39 9 Ten Boer 2 25 
5  Staunton 4 10 34½ 10 J.H. Kruit 2 23 
 
SC Groningen 2 
NOSBO - Tweede klasse B 
  
Eindstand  mp bp   mp bp 
1 Haren 2 16 34 6 Assen 4 9 29½ 
2  Rochade 13 32½ 7 HSP/Veendam 4 8 29 
3 Valthermond 12 29½ 8 ESG 3 5 23 
4 Hoogeveen 3 11 29½ 9 Lewenborg 2  4 17½ 
5  Het Kasteel 2    10 28½                                10    SC Groningen 2                    2       17 
 

 

 

 

 

 
  



En Passant 51.3  juli 2014 
 

 

17 

IN MEMORIAM GERARD DE WIT 
door Roelof Kroon, Peter Bodewes en Henk van Putten 

 

 
  
Op 2 mei overleed Gerard de Wit. Een zeer tref-
fend in memoriam verscheen van de hand van 
Michiel Boekschoten op de site van Unitas. Mi-
chiel heeft Gerard heel raak getroffen. Een hele 
mooie schets van hoe hij was: de vaagheid en het 
ongrijpbare van zijn wezen en zijn bestaan vooral, 
het in zichzelf mompelen, af en toe een lach als 
hem iets grappigs te binnen schoot, maar ook zijn 
ongrijpbare manier van schaken. En vooral zijn 
passie. Absolute toewijding aan het schaken. Echt 
absoluut, nooit in die mate tegengekomen. Van 
elke club in Groningen is hij lid geweest (mis-
schien Lewenborg en ‘t Heerdenpeerd niet), elke 
doordeweekse avond was het clubavond, elk 
toernooi was hij aanwezig. Ik vroeg me dan altijd 
af wat hij op woensdag- en zondagavond deed. 
  
De afgelopen jaren liep Gerard vaak in zichzelf 
mompelend langs mijn bord als ik (Roelof) 
schaakte. Tussen zijn gemompelde woorden 
meende ik vaak de term ‘Kroon’ te horen. Hij 
vond mijn naam nogal grappig, want er was een 
zinnetje dat hij er altijd bij mompelde. Maar 
welke zin? Ik weet het niet, het was niet te ver-
staan. En als ik dan klaar was, kwam hij even bij 
me: ‘hoe heb je gespeeld, Kroon?’ ‘Gewonnen’, 
moest ik dan meestal antwoorden. Hij wreef dan 

met zijn hand onder de kin en mompelde be-
dachtzaam iets van ‘Ja, dat dacht ik al’, liep ver-
der mij een gevoel gevend dat hij tevreden was 
dat de gewenste loop der dingen zijn beslag had 
gekregen. Een bevestiging van de wereldorde. Af 
en toe lachte hij dan in zichzelf en mompelde iets 
van dat ‘de kroon erop gezet was’ of zo. 
  
Ik denk dat ik in het jaar 1989-1990 teamleider 
van Groningen 5 ben geweest. Een vreselijke hon-
denbaan. Van tevoren moest je de schakers eraan 
herinneren dat ze weer een wedstrijd hadden. En 
nog vaker moest ik op zoek naar invallers. Ik was 
nieuw in de stad en kende de schakers van Gro-
ningen nog niet goed in die tijd en in pure wan-
hoop belde ik dan met Wim van Beersum om te 
vragen of hij nog een schaker kende die kon inval-
len. Wim kwam met namen aanzetten van scha-
kers die al jaren niet meer schaakten, nog wel op 
de ledenlijst stonden. Goede schakers. Maar ze 
bellen was ondankbaar. Zo kan ik me nog herin-
neren dat ik Rein Hubel wel kon bellen volgens 
Wim. ‘Wie ben je en waarom durf je me te bellen 
over het vijfde team? Van wie heb je mijn tele-
foonnummer gekregen?’ was de eerste reactie 
die ik van deze voormalige eerste teamspeler 
kreeg. Geschrokken van de onverwachte reactie 
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stammelde ik nog wat over Wim om vervolgens 
de gedecideerde weigering in ontvangst te ne-
men. Voor één wedstrijd had ik twee avonden 
van tevoren nog geen team samen kunnen stel-
len. ‘Gerard de Wit’ kwam Wim mee. Ik bellen. 
Na een minuut wachten kwam een huisgenoot (?) 
van Gerard aan de lijn, die met hoorbare tegenzin 
me te woord stond. Gerard, daar wist hij niks van 
en hij wilde ook geen bericht achterlaten. Na vele 
pogingen in de 48 uur voor de wedstrijd lukte het 
me uiteindelijk om eerst een briefje achter te la-
ten door een andere huisgenoot en uiteindelijk 
Gerard zelf te spreken. Gerard reageerde naar 
mijn gevoel bedachtzaam en ik stond al klaar om 
de volgende weigering in ontvangst te nemen (en 
zocht het telefoonnummer van Wim alvast op) 
toen Gerard antwoordde dat hij wel wilde inval-
len. Mijn eerste kennismaking met hem. Ik heb 
hem nog vaak gevraagd in te vallen dat jaar en hij 
weigerde nooit. 
  
In die tijd moet ik ook een paar partijen tegen 
hem hebben geschaakt. Gerard schaakte, hoe kan 
het anders, vaag. Hij kende veel theorie, kwam 
vaak goed te staan in de opening, maar deed daar 
dan vervolgens weinig mee. Met vaste hand kon 
ik hem vanuit slechte stelling naar de ondergang 
dirigeren. Het was net alsof de partij hem niet 
meer interesseerde. Maar als je met hem in een 
eindspel kwam, dan leefde hij weer op. Op 
utrechtschaak heeft iemand geschreven hoe hij 
getuige was dat Gerard Jozef van Genk met vaste 
hand in een eindspel K+P+P tegen K+pi versloeg. 
Een prestatie waar ik heel erg van onder de in-
druk ben. Want naast Donner ken ik niemand die 
dit eindspel echt begrijpt (of Peter misschien?). 
Met paard en koning de koning van de tegenstan-
der in een hoek drijven terwijl het andere paard 
de pion blokkeert, het is niet aan mij weggelegd. 
  
Ik (Peter) heb dat eindspel tussen Gerard en Jozef 
destijds ook met interesse gevolgd. Ik stond op 
dat moment namelijk samen met o.a. Gerard en 
Jozef in de bovenste helft van de B-groep van het 
Gasunie-toernooi. Ik zou met grote waarschijnlijk-
heid spelen tegen de winnaar van deze partij. Ge-
rard was de hele nacht opgebleven om de afge-
broken stelling (inderdaad het beruchte eindspel 
P+P tegen K + pion) te analyseren. Hij had zelfs 

het originele materiaal van Hooper (degene die 
dit eindspel uitgebeend heeft) er bij gehad. Slo-
ten koffie, twee pakjes shag (waarvan ongeveer 
een half pakje op de grond, tussen de bladzijden 
van zijn boeken en in zijn haar belandde) en geen 
nachtrust. Een bevlogen schaker: juist getypeerd 
door Roelof. 
 
De afgebroken partijen werden toen 's ochtends 
in een vrijwel lege en nog koude Martinihal ver-
speeld. Gerard had zijn nachtelijke huiswerk met 
verve gedaan: Jozef was, ondanks dat de partij 
nog lang duurde, kansloos in het eindspel. Zorg-
vuldig werd de koning naar de rand gedreven, 
naar de hoek gedreven en vervolgens met de drie 
tempi die Jozef nog had vanwege zijn pion mat 
gezet op het moment dat Jozef dame haalde. 
Prachtig. 
Aan het begin van de middag werd de nieuwe in-
deling bekend gemaakt. Ja, hoor. De Wit - Bode-
wes. Ik dacht dat het een eitje zou worden. Ge-
rard moest kapot zijn, dat kon niet anders. Het 
verliep allemaal volgens plan: ik kwam geweldig 
te staan en had het punt al haast geteld toen ik 
een enorme bok schoot. El Blanco veerde op en 
liet niet meer los. Hij won. Ik geloof dat dit de een 
na laatste ronde was van, toen nog, zeven. Ik ver-
loor de partij erna ook nog en eindigde kleurloos. 
Gerard was niet meer te stuiten en schreef de B-
groep op zijn naam. Het prijzengeld had hij de-
zelfde dag nog besteed aan een grote stapel "In-
formators".... om de ongelimiteerde schaakhon-
ger te stillen. 
  
Maar meestal won ik (Peter) van Gerard. Een op-
merkelijke partij wil ik graag delen; ik heb het ver-
haal al talloze keren verteld maar ik blijf het mooi 
vinden. Het gaat om een nietig intern partijtje uit 
de interne van Groningen maar het verhaal erbij 
is leuk.  
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Peter Bodewes – Gerard de Wit 
1. e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6 5.c4 Lg7 6. 
Le3 Pf6 7. Nc3 O-O 8. Le2 d6 9. O-O 

 
Alles bekend en zo uit een oud theorieboekje van 
Polugajevski geplukt. In dat boek, die Gerard on-
getwijfeld ook in zijn bezit had, komt Polu nu met 
twee varianten. De ene begint met 9. ... Ld7 en de 
andere wordt door Gerard gespeeld. 
9... Pg4? Ik ging nu verder met 10.Lxg4 Lxg4 
11.Pxc6! (het boek geeft 11. Dd2??) en wit wint 
een vol stuk. Gerard keek verwilderd naar het 
bord... hij kon niet geloven wat hij zag. "Dit is 
toch theorie? Hoe kan dit?" Ik wist het ook niet. 
Gerard was 100 x beter op de hoogte van de ope-
ningstheorie dan ik, dus ik zei maar dat ik het ook 
niet wist. Maar dat zwart wel op kan geven. Ei-
genlijk deed hij dat niet. Hij liep gewoon weg. 
Hoofdschuddend. Mompelend. Zonder een hand, 
zonder felicitaties, zonder wat dan ook. Weg. 
Waarschijnlijk richting huis... naar zijn boeken-
kast. Checken of hij niet in een boze droom zat. 
Ik denk dat hij, net als ik, een forse aantekening in 
de kantlijn van het bewuste boekje heeft gezet. 
  
De schaakstijl van Gerard roept bij mij (Roelof) 
het beeld op van een schaker, die fenomenaal 
kan schaken, maar dat alleen in kleine tussen-
sprintjes in een partij wenst te laten zien. En tus-
sen die tussensprintjes speelt hij gewoon 400 elo-
punten lager. 
  

Eén keer heb ik van hem verloren. Dat was in 
2005 bij het Lange Leegte toernooi in Veendam. 
Janny Boer had me naar dit toernooi gelokt. Haar 
enige schaakactiviteit indertijd en ze vond het wel 
leuk als ik met haar meeging. In een besneeuwd 
(! het was 5 maart) stadion van de BV Veendam 
had ik het zwaar. De partij tegen Gerard was 
vaag. Ik speel van alles tegen 1. d4, zoals het Ko-
nings Indisch, het Damegambiet, het Dame In-
disch en de Nimzo-Indiër, zoals in deze partij. Ge-
rard speelde 4. Db3, een zet die ik nooit eerder 
en daarna nooit weer heb gezien. En hij bleek de 
theorie te kennen. Ik kwam beroerd uit de ope-
ning, vocht me terug, kwam beter te staan, maar 
door het moordende speeltempo speelde ik on-
nauwkeurig en kwam een pion achter in het eind-
spel. Dit speelde Gerard goed uit. 
  
Gerard de Wit – Roelof Kroon 
Lange Leegte Toernooi Veendam, 05.03.2005 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Db3 Pc6 
4...c5 is volgens mij meer theorie. Ik wist echter 
niet waar het om ging en moest hier zelf uitvoge-
len wat het verschil tussen 4. Dc2 en 4. Db3 is 
5.Pf3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Pe4 8.Dc2 e5!? 
8...0–0 lijkt me normaler, maar ik was waarschijn-
lijk al wat in tijdnood en besloot te compliceren 
9.e3 9.dxe5 Lf5 was het idee, waar ik veel tijd aan 
had besteed. Het is een bekende manoeuvre uit 
andere varianten in de Nimzo, en nu complicaties 
als 10.g4 Lxg4 11.Tg1 Lxf3 12.exf3 Pc5. Gerard 
laat het allemaal niet zo ver komen en speelt ge-
woon e3 
9...exd4 10.cxd5 Dxd5 11.Lc4 
Een akelige zet die ik even gemist had toen ik 8... 
e5 speelde. Ik ging uit van 11.Ld3 Pd6 
11...Df5 12.0–0 12.Ld3 is beter. Ik was hier bang 
voor en wist niet meer goed hoe ik mijn paard 
kon behouden 12...Da5+ 13.b4 Pxb4 14.axb4 
Dxa1 15.Lxe4 ik miste echter 15...Dc3+ 16.Dxc3 
dxc3 met nog wel kansen voor zwart. 
12...Pf6 13.Ld3 Dh5 14.exd4 (14.Pxd4!? Pxd4  
15.exd4) 14...0–0 15.Le3 Lg4 16.Pg5 
(16.Pe5 Pxe5 17.dxe5 Dxe5 leek me ingewikkel-
der) 16...Pxd4 17.Dxc7 (17.Lxd4 Dxg5 18.f4 is ge-
vaarlijker) 17...Pf5 (17...Le2!? 18.Lxd4 Lxf1 
19.Lxf1 Dxg5 20.Dxb7 a5) 18.Lxf5 Lxf5 19.Dxb7 h6 
20.Pf3 Le4 21.Dc7 Lxf3 22.gxf3 Dxf3 23.Dg3 
Dxg3+ 
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Na sterk spel staat zwart ondertussen zeker niet 
meer minder. Ik begrijp deze dameruil niet meer 
en ik kan me niet meer voor de geest halen 
waarom ik tot de zet besloot. Veel natuurlijker is 
om op de witte koning te spelen met 23...Dh5  
maar misschien was ik bang voor druk over de g-
lijn 24.Kh1 Tfe8 25.Tg1) 24.hxg3 Pd5 25.Ld4 a5 
26.Tfd1 Tfd8 27.Tac1 Tab8 
Krankzinnig, waarom geen verdubbeling op de d-
lijn en het uit de diagonaal a5-d8 halen van de to-
ren? 27...Td7 28.Lc5 f5) 28.Le5!  

De zet van de partij wat mij betreft. Geweldig ge-
speeld door Gerard, die weer een tussensprintje 
inzette   
28…Tb7 28...Ta8 29.Tc5 wat een dominantie van 
het paard door de witte loper!! 29...f6 (29...Pe7 

30.Txd8+ Txd8 31.Txa5) 29.Tc5 29.Tc7 Txc7 
30.Lxc7 is nog beter 29...f6? 29...Tbd7 30.b3 f6 
31.Lb2 30.Lxf6! 30.Tc/dxd5!? Txd5 31.Txd5 fxe5 
32.Txe5 Txb2 33.Txa5 Kf7± 30.Txa5?! Tbd7 31.Lf4 
Pxf4 32.Txd7 Pe2+ 33.Kf1 Pxg3+ 34.fxg3 Txd7 
30.Lc3 is ook erg goed 30...Tbd7 31.Lxa5 Pe7 
32.Txd7 Txd7 30...gxf6 30...Pxf6?? 31.Txd8+ 
31.Tcxd5 Ta8 31...Txd5 32.Txd5 Txb2 lijkt me be-
ter, maar maakt niet zoveel uit vergeleken met de 
partij 33.Txa5 32.Td8+ Txd8 33.Txd8+ Kf7 34.Td5 
Txb2 35.Txa5 Ta2 36.Kg2 Kg6 37.Kf3 Kg7 38.Ke3 
Kg6 39.f4 Keurig gespeeld door Gerard. Langzaam 
zijn stelling verbeteren, voordat je met de a-pion 
naar voren gaat. Nu is de toren van zwart geen 
storende factor met schaakjes op de a-lijn   
39...Tg2 40.Kf3 Ta2 41.Kg4 41.g4 Ta1 is beter 
41...Ta1 Wat een sullige zet van me. Beter is 
41...h5+!? 42.Kh3 Ta1 om 42. f5 te voorkomen 
42.f5+ Kg7? 
42...Kf7 is ook verloren, maar wel beter 
43.Ta7+ Kg8 1–0 
  
Gerard was een van de 'looney tunes' van de 
noordelijke schaakwereld. Er zijn er weinig onder 
ons die niet meermalen tegen hem gespeeld heb-
ben. Na een herseninfarct, waarbij zijn zus hem 
net niet te laat (of net te vroeg...) vond, verbleef 
hij zijn laatste maanden in verscheidene verzor-
gingshuizen. Hij was zijn geheugen kwijt, zo bleek 
uit berichten van zijn zus op de site van Haren 
enige tijd terug. Een eigenaardig maar minstens 
even beminnelijk mens, zo denken we aan hem 
terug.
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SCHAAKAVOND 
Door Henk van Putten, eerder gepubliceerd in faculteitsblad Theologie 

 

 
 

 
De medemens groter maken dan hij of zij is, met 
onoprechte bedoelingen. Het is deze betekenis 
van ‘vleien’, die in het Bijbelboek Spreuken zal zijn 
bedoeld. Een mens, die zijn naaste vleit, spreidt 
een net uit voor diens gangen. En ook: die een 
mens bestraft, zal achterna gunst vinden, meer 
dan die met de tong vleit. Wat een prachtige taal 
is er in de Statenvertaling te vinden! Het venijn van 
gevlei schuilt volgens mij niet zozeer in de ironie 
waarmee zij soms omringd wordt. Het gif zit eer-
der in het ongemeende van de toegezwaaide lof, 
of erger nog: het misgunnen. 
 
Toen ik eens bij de ingang van de kerk gevraagd 
werd om een taak te vervullen in de dienst die 
stond te beginnen, maar aangaf liever geen rol te 
willen, voelde ik mij helaas verplicht tot een toe-
lichting. Ik vertelde, naar waarheid, dat er al veel 
kerkdiensten waren waarin ik zorgde voor hand- 
en spandiensten en dat ik ook wel eens alleen 
maar toehoorder wilde zijn, consument. Als reac-
tie kreeg ik de sneer “Aha, je doet al veel gezegend 
werk” te slikken. Dit stak mij meer dan ik liet mer-
ken. Het herinnerde me gek genoeg aan een erva-
ring uit een grijs verleden, aan een schaakavond 
met asielzoekers jaren terug. 
 
Vrijwilliger was ik bij Humanitas, ik gaf taalonder-
steuning aan allochtonen. Dat was geen succes in 
het begin. Mijn eerste leerling kwam telkens niet 
opdagen. Aanvankelijk dacht ik dat ik te misschien 
vroeg met hem afsprak, ’s morgens om 09.00. Dat 
deed ik uit eigen belang, zo had ik zelf na het uurtje 
lesgeven de rest van de dag nog voor mijn eigen 

programma, dat toen vooral gevuld werd door 
mijn scriptie voor de studie Nederlands. Het 
vroege tijdstip bleek niet de reden van zijn her-
haaldelijke afwezigheid, ook op een later moment 
van de dag schitterde de Somaliër door afwezig-
heid. Het secretariaat gaf aan mij door: twee keer 
een afspraak missen houdt in dat iemand zijn taal-
ondersteuning verspeelt en weer onderaan de  
wachtlijst komt. Maar ik vond dat wat hard en pro-
beerde uit te vinden wat er aan de hand kon zijn. 
Wat bewoog deze Somalische mijnheer om zich 
wel op te geven voor Nederlandse les, maar niet 
present te zijn als hij eindelijk aan de beurt was? Ik 
ontdekte dat er een fundamenteel verschil van in-
zicht bestaat tussen de wijze waarop westerlingen 
een afspraak benaderen en hoe mensen uit an-
dere, met name Afrikaanse, culturen hiermee om-
gaan. Een afspraak is voor deze laatste groep ei-
genlijk pas een afspraak zoals wij die kennen als 
beide partijen op het moment van de afspraak 
haar nog belangrijk genoeg vinden om door te la-
ten gaan. Afspraken waarbij beide personen niet 
komen opdagen, zijn in deze optiek niet uitzonder-
lijk. En belangrijker nog: een ander wordt geacht 
te snappen dat er iets van groter gewicht is tussen 
gekomen, als hij op het afgesproken moment te-
vergeefs staat te wachten. Dat is wat mij steeds 
overkwam en werkbaar voor taalles was dit uiter-
aard niet. Toen dit binnen vier weken voor de 
derde keer gebeurde, was ook voor mij de maat 
vol. 
 
Met de tweede leerling ging het al iets beter; hij 
kwam tenminste opdagen. Maar in Nederlandse 
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les bleek hij hoegenaamd geïnteresseerd, hij wilde 
het liefst gelijk doorlopen naar het poolbiljart in de 
ontmoetingsruimte van Humanitas. Ook van hem 
moest ik afscheid nemen. Ik had geen keus, het is 
niet de bedoeling van dit vrijwilligerswerk dat het 
tot bezigheidstherapie of dagbesteding verwordt, 
hiervoor waarschuwen de begeleiders zelfs. 
 
Mijn derde leerling was een Iraniër met wie het 
lange tijd goed ging. Zo goed zelfs dat hij een 
vriend werd die mij op zijn beurt hielp met het 
stofferen en behangen van mijn nieuwe huurwo-
ning. Pas toen hij een bijbaantje kreeg als auto-
monteur en iedere week vijf minuten van tevoren 
begon af te bellen, stopten de lessen. We hielden 
wel contact totdat dit om uiteenlopende redenen 
ook verwaterde. Kwam ik hem morgen tegen, dan 
zou het weer als vanouds zijn.  
 
Op een dag tijdens een van mijn vele bezoeken aan 
het gebouw van Humanitas hield een secretari-
aatsdame mij staande. Er werd door haar een 
schaakavond georganiseerd en het was op de een 
of andere manier uitgelekt dat ik schaker was; mis-
schien had ik het zelf wel laten vallen. Of ik het 
leuk zou vinden om op die avond te komen scha-
ken, luidde haar vraag. Ik aarzelde. Iemand die 
schaakt in competitieverband realiseert zich de 
grote kloof in speelsterkte tussen huis- en club-
schakers. In de eerste klasse van de landelijke 
schaakcompetitie speelde ik in die tijd, vergelijk-
baar met de nationale eerste divisie van voetbal. 
Qua niveau behoorde ik op papier op dat moment 
tot de beste paar honderd schakers van Neder-
land. Ik vreesde ongemakkelijke momenten met 
goedwillende recreanten die graag tegen me wil-
den spelen, verbeten hobbyisten die een keer van 
mij moesten en zouden winnen, niet van plan te 
rusten voordat ze zichzelf, hun vrienden en mij 
hadden kunnen tonen dat ze een natuurtalent wa-
ren, een latente groeibriljant die door omstandig-
heden nog niet tot het wereldpodium was doorge-
drongen. Zette ik mij in dan versloeg ik ze met 

speels gemak, maar niemand die daar lol aan be-
leefde. Nu zou ik waarschijnlijk toch maar gewoon 
de uitnodiging afslaan of misschien aanbieden een 
simultaan te willen proberen, toen was ik hier te 
bescheiden voor. En had ik moeite met ‘nee’ zeg-
gen, of liever gezegd, ik wist niet zo goed wanneer 
ik wel ‘nee’ moest zeggen en wanneer niet. 
Schoorvoetend beloofde ik te komen. Mijn aarze-
ling was evenwel niet onopgemerkt gebleven…  
 
Toen ik op het geplande tijdstip de recreatiezaal 
betrad, wist ik gelijk dat het mis was. De mevrouw 
die mij gestrikt had en voor de organisatie 
zorgdroeg, werd niet moe met schallende stem 
rond te bazuinen: “Tegen die mijnheer moet je 
echt schaken, die is vreselijk goed.” Al snel werd 
het een soort repeterende plaat, maar dan eentje 
waarvan het aan/uit-knopje op de speler ook nog 
muurvast zit. Iedere bezoeker van de speelzaal, 
ook zij die voor iets heel anders langskwamen, zou 
het van haar horen. Ik speelde met opzet niet op 
mijn best. Wel won ik steeds, maar zoals verwacht 
ging het gauw vervelen. Ik raakte steeds minder 
geconcentreerd. Op een gegeven moment verloor 
ik feitelijk vrijwillig een potje van iemand die voor 
niemand zou wijken voordat het hem een keer ge-
lukt was van mij te winnen. Ik vond het prima, 
maar het feest was compleet. “Hoe kan dat 
nou?!?!”, gilde de organiserende mevrouw uit, die 
kennelijk al een uur lang nauwlettend in de gaten 
hield wat er op dat ene bord bij mij gebeurde. Ze 
moest naar adem happen. Met aan hysterie gren-
zende geestdrift maakte ze het wonder wereld-
kundig. Water stond in brand en zelfs enkele in 
een uithoek van de zaal snookerende Somaliërs 
kwamen nieuwsgierig poolshoogte nemen. Deze 
vrouw wilde mijn dood, met minder zou ze geen 
genoegen nemen. Het deerde mij al niet meer, ik 
had intussen besloten om haar, en nu gelijk dan 
ook maar de rest van de omgeving, verder volko-
men te negeren. Stoïcijns speelde ik hierna nog 
een paar partijtjes, die ik weer met overmacht 
won. Laat heb ik het niet gemaakt die avond.
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UNITAS NOG NET EEN MAATJE TE GROOT VOOR GRONINGEN IN LAATSTE 

MASSAKAMP  

(Fons van Hamond, van de Nosbo-site) 

 

Vele jaren, zo niet sinds mensenheugenis, zijn SC 
Groningen en SV Unitas de grootste en sterkste 
clubs van de NOSBO geweest. Pas dit jaar kwam 
aan het eerste aspect van die hegemonie een eind: 
de JongerenSchaakVereniging SISSA heeft sinds 
kort net iets meer leden dan zowel Groningen als 
Unitas. Gefeliciteerd daarmee - het siert de Sissa-
nen dat ze zich met dat feit nog niet met veel barok 

en bombarie geprofileerd hebben. Kwa sterkte 
heeft SISSA echter nog wel iets in te halen op in 
ieder geval de Groninger Combinatie, die met 4 
KNSB-teams - keurig in elke klasse één - naar 
NOSBO-maatstaven nog op eenzame hoogte staat. 

Als gemoedelijke (voormalige) reuzen onder el-
kaar organiseren Groningen en Unitas al jaren een 
Massakamp. Over de naamgeving daarvan wordt 
weleens wat gesputterd: bij sommigen roept dat 
woord teveel associaties op met een dubieuze pe-
riode in de Europese geschiedenis en zou 
Freundschaftstreffen een betere benaming zijn 
(tegenstanders daarvan sloegen weer naar de an-
dere kant door en propageerden prompt de titel 
Der Totalen Krieg).  

Afgelopen dinsdag 20 mei vond de vijfde editie 
plaats. 
Om Groningen nog enige kans te geven was Unitas 
met slechts 14 spelers afgereisd naar de Peizer-
weg, terwijl Groningen, traditioneel wat meer ge-
vuld in de breedte, er bijna tien meer op de been 
had gebracht. Ter plaatse werd het topzware Uni-
tas aangevuld met een aanverwante schaakster 
(Judith), een verdwaalde Harenees (Andreas) en 
met drie overtollige Groningers. Aldus kon een se-
rieuze strijd over 19 borden gestreden worden. 
Unitas won en bracht daarmee de stand over de 
jaren heen op 4-1 in haar voordeel.  

Het zal naar alle waarschijnlijkheid wel de laatste 
keer geweest zijn; het proces van samenwerking 
schrijdt namelijk gestaag en organisch voort. De 
vier KNSB-teams trekken al twee jaar gebroederlijk 
samen op - niet zonder succes - en in de loop van 
dit seizoen hebben de besturen van beide clubs 
besloten (onder voorbehoud van goedkeuring van 
de beide ALV's, maar dat zal een formaliteit zijn) 
om met ingang van komend seizoen ook de in-
terne competities samen te voegen. 
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De clubavond wordt vrijdag en de locatie het 
Denksportcentrum (komt allen). Een logische vol-
gende stap zal het samenvoegen van de 3 overge-
bleven teams in NOSBO-competitie zijn, en het 
piece de resistance, de complete fusie is dan niet 
ver meer. Er wordt gefluisterd dat die per 1 juli 
2015 zijn beslag zal krijgen.  

Maar hoe moet het dan verder met de Massa-
kamp, zult u zich afvragen? Ach, geen probleem, 
een nieuwe tegenstander doemt reeds dreigend 
op aan de horizon: we dagen gewoon SISSA uit. En 
wat de naamgeving van die clash betreft, daar ko-
men we wel uit.

 Uitslagen Massakamp: 

  Groningen Unitas     

1 Erik Hoeksema Jan Balje 1  0  

2 Roelof Kroon Bert van de Marel 0  1  

3 Rudolf Potze Adrian Clemens 0  1  

4 Henk van Putten Fons van Hamond 0  1  

5 Edwin Zuiderweg Robert de Boer 1/2 1/2 

6 David Knight Taco van de Poel 1/2 1/2 

7 Wim van Beersum Bert Westerkamp 0  1  

8 Tsjisse Tilsma Govert Pelikaan 0  1  

9 Henk Pompstra Frans Vermeulen 0  1  

10 Nico Karsdorp Andreas Tasma 1/2 1/2 

11 Henk Haisma Meine Straatman 1/2 1/2 

12 Job Holtz Eddie Jansen 1  0  

13 Aeilko Merenga Henk van de Meer 0  1  

14 Annelies van den Heuvel Tony Westermann 0  1  

15 Michiel Meeuwsen Henk Luymes 1  0  

16 Paul Zilverberg Judith Valkenburg 1  0  

17 Oswaldo Sield Wim Krijnen 1  0  

18 Fred Luining Durk Elzinga 1  0  

19 Ton Bontsema Remy Netten 1/2 1/2 

   8 1/2 10 1/2 
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Partijen Massakamp:  
(commentaar van de redactie) 
 
Michiel Meeuwsen – Henk Luymes  
1. d4 d5 2. Pf3 e6 3. e3 Pf6 4. Ld3 c5 5. b3 Le7 6. 
Lb2 O-O 7. O-O cxd4 8. exd4 a6 9. Pbd2 b5 10. Pe5 
Lb7 11. f4 Pc6 12. g4 Pb4 13. Le2 Tc8 14. c3 Pc6 
15. Ld3 Pe8 16. g5 f5 17. gxf6 Lxf6 19.Lxh7?! Kxh7 
20.Dh5+ Kg8 21.Tf3 en zwart bezweek snel onder 
de immense druk. 1-0 
 
De “bondgenoten” van de Spassky’s wisten de 
strijd helaas niet in ons voordeel te keren hoewel 
ze hun uiterste best deden. De manier waarop 
Roelof zich door Bert van der Marel nog liet 
schwindelen in een totaal gewonnen stelling moet 
uiterst pijnlijk zijn geweest. 
 
Roelof Kroon - Bert Van der Marel 0-1 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pxc6 
bxc6 6. e5 De7 7. De2 Pd5 8. c4 Pb6 9. Pc3 De6 10. 
De4 Lb4 11. Ld2 Lb7 12. Ld3 O-O-O 13. O-O-O c5 
14. De2 Lxg2 15. Thg1 Lb7 16. f4 g6 17. Pe4 Lxd2+ 
18. Txd2 Lxe4 19. Dxe4 f5 20. Df3 Kb8 21. b3 d5 
22. Tgd1 c6 23. cxd5 Dxd5 24. Le4 fxe4 25. Txd5 
cxd5 26. De3 The8 27. h4 Tc8 28. Td2 c4 29. Tc2 
cxb3 30.axb3 Txc2+ 31. Kxc2 Tc8+ 32. Kd2 Tc6 33. 
Dd4 a5 34. Kd1 Kb7 35. Dd2 a4 36. bxa4 Pxa4 37. 

Db4+ Pb6 38. Df8 Tc8 39. Df6 Pc4 40. e6 Pe3+ 41. 
Ke1 d4 42. Df7+ Tc7 43. e7 Tc1+ 44. Kf2 Tc2+ 45. 
Kg1 Tc1+ 46. Kh2 Pf1+ 47. Kg2 Pe3+ 48. Kg3 Pf1+ 
49. Kg4 Pe3+ 50. Kg5 Tc5+ 51. f5 Txf5+ 52. Dxf5 
Pxf5 53. e8=D e3 54. h5 Kc7 55. hxg6 hxg6 56. 
Dxg6 e2 57. Dh7+ Kd8 58. Dg8+ Ke7 59. Dh7+ Kd8 
60. Dh1 Pe3 61. Kf6 Pg2 62. Dh8+ Kc7 63. Dg7+ 
Kb6 64. Dxg2 e1=D 65. Db2+ Kc5 66. Da3+ Db4 67. 
Dc1+ Dc3 68. Dg5+ Kc4 69. Dg8+ Kd3 70. Dg3+ Kc2 
71. Dg2+ Dd2 72. Dc6+ Kd1 73. Dh1+ De1 74. Dd5 
Df1+ 75. Ke5 d3 76. Db3+ Ke1 77. Db1+  Ke2 78. 
Db5 Da1+ 79. Ke4 Dh1+ 80. Kd4 Dg1+ 81. Ke4 
Dg4+ 0-1 
 
Henk verloor wel op tamelijk regelmatige wijze 
van Fons. Na de zet 24…Pe3! was het volgens de 
laatste eigenlijk een kwestie van techniek.  
Henk Van Putten - Fons  Van Hamond 0-1 
1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Pc6 5. d5 Pe5 
6. De2 d6 7. Lxf6 exf6 8.Dxe4 f5 9. Dd4 Le7 10. f4 
Pg4 11. Pf3 Lf6 12. Lb5+ Ld7 13. Lxd7+ Dxd7 14. 
Dd3 De7+ 15. Kd2 Lxc3+ 16. Kxc3 O-O 17. The1 
Df6+ 18. Dd4 Tfe8 19. Kb3 c5 20. dxc6 Df7+ 21.c4 
bxc6 22. a3 Tab8+ 23. Ka2 24. Dd5? Pe3! 25.Dxf7+ 
Kxf7 26. Ph4 Pxc4 27. Tac1 Txb2+ 28. Ka1 Txe1 29. 
Txe1 Tf2 30. Pf3 h6 31. Tb1 Txg2 32. Tb7+ Kf6 33. 
Txa7 Tf2 34. Ta4 Txf3 35. Txc4 Txa3+ 36. Kb2 Th3 
0-1 
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DE MASSAKAMP OP EEN ANDERE MANIER 
 
 Uit: Schaakgroniek, een jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Schaakclub Groningen, geschre-
ven door Jan Weide. Jan Weide was van 1975 tot 1982 lid van de schaakclub Groningen. Van 1976 tot 1981 speelde hij 
in het eerste tiental. Verder werd hij in 1977 NOSBO-kampioen en in 1978 clubkampioen. Hij kreeg bekendheid onder 
de naam van “peetvader”. In december 1981 speelde Jan zijn laatste wedstrijd voor Groningen en vertrok naar Den 
Haag. Met dank aan Wim Krijnen voor de aanlevering van het artikel

 
In het seizoen 78/79 werd door de redactie van En 
Passant een match tegen Unitas georganiseerd, 
om de vriendschappelijke betrekkingen te bevor-
deren en voor eens en altijd uit te maken wie de 
sterkste in de stad was. De opzet was dat elk lid op 
de clubavond een zet kon inleveren waarna de 
meest gekozen zet gespeeld werd (democratisch 
dus). Ter opbeuring van het moreel werd per 
avond een inzender uitgeloot, die uiteindelijk 
meedong naar enkele prachtige prijzen (welke wa-
ren dat ook al weer). 
 
Maandenlang hield dit gebeuren het clubleven in 
zijn greep. De wedstrijd werd verder gestimuleerd 
door de geestige commentaren van David Schwei-
zer in En Passant en de prima analyses van vooral 
Wim van Beersum in de tweede helft van de partij. 
Hieronder volgt deze partij van de waarheid met 
summiere aantekeningen. 
 
Unitas – Groningen  
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 
6. Lc4 e6 7. Le3 Le7 8. De2 De fameuze Velimiro-
vic-aanval, die bij de Groningers wel zeer in trek 
was (en is). 8…a6 9. 0-0-0 Dc7 10. Lb3 Pa5 11. g4 
b5 12. g5 Pxb3 13. axb3 Pd7 14. h4 b4 15. Pa4 Lb7 
16. h5?! De kritieke zet, die waarschijnlijk dubieus 
is. Volgens David Schweizer is de zet nog dubieuzer 
in het Frans, Spaans of Noors (bijv. jugada de 
dudosa valor). Enno Noordhoff schreef in een re-
actie dat 16. f3 veiliger is en ook sterk, zoals in een 
door hem gespeelde partij bleek. 
16. …. Lxe4!  
 
Tot deze zet was de partij gelijk aan J. Houtman – 
J. Weide, Gasunie-toernooi 1978. Hierin volgde 
vreselijk 16. …. Pc5? 17. g6 fxg6 18.hxg6 Lxe4 19. 
Txh7 en wit won. Waarschijnlijk was Unitas sterk 
beïnvloed door het verloop van deze partij. 
 

Stelling na 16…Le4 

 
17. f3 Ld5! 18. g6 Het begin van een kansrijke ko-
ningsaanval die tegen het geduchte analyseteam 
van s.c. Groningen echter onvoldoende blijkt. 
18. …. Lf6 19. Kb1 Hier meende bijv. Piet Hondema 
nog dat wit beter stond. Een misverstand 
19…hxg6 20. c4? Consequent maar fout. Na 20. 
hxg6 Txh1 21. Txh1 Db7 staat zwart ook beter. 
20…bxc3 e.p.! Op 21. Pxc3 volgt Db7! 21. hxg6 c2! 
Deze zet werd bedacht door David in bad zittend 
met een Tsjechische vluchtelinge. Hij beschouwt 
Txh1 als nog sterker. 
22. Dxc2 Dxc2+ De Unitassen geven op wegens 23. 
Kxc2 Txh1 24. gxf7+ Kxf7 25. Txh1 Lxd4 26. Lxd4 e5 
27. Le3 Lxf3 28. Tf1 e4 en wit blijft in het eindspel 
teveel achter. 
 
Een glorieus slot voor de onzen. De revanche in het 
volgende seizoen, een Spaanse partij, bloedde na 
13 (!) zetten dood. 
 
.
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TUSSEN EEN IMPRESSIE VAN HET VERLEDEN EN HET OOG OP DE TOEKOMST 
EN WAAR GELUK NOG HEEL GEWOON IS. 

Door Johan Zwanepol 

 
Maandag 9 december 2013; mijn vlucht met Pega-
sus Airlines van Schiphol met een overstap in Is-
tanbul , naar de Turkse hoofdstad Ankara was zon-
der problemen verlopen. In de aankomsthal stond 
mijn reisgenoot uit Groningen, de genaturali-
seerde Russische grootmeester Sergey Tiviakov 
mij reeds op te wachten. Na het WK voor landen-
teams in het Turkse Antalya was hij niet direct met 
het team naar Nederland teruggekeerd, maar 
even twee dagen naar zijn geboorteplaats 
Krasnodar in Rusland geweest. Vervolgens samen 
met een Boeing 737 richting Irak met eindbestem-
ming Erbil, de hoofdstad van de federale staat 
Iraaks-Koerdistan. Ook deze vlucht verliep volgens 
plan, maar door een communicatiefout stond nie-
mand ons midden in de nacht op te wachten bij 
het checkpoint van de luchthaven Erbil . Sergey 
wist raad en na enkele telefoontjes kwam een uur 
later een auto voorgereden en werden we naar 
het 4 **** Hotel Classy in de buitenwijk Ainkawa 
gebracht. De prachtige hotelkamer lonkte om na 
een reis van circa 16 uur direct te gaan slapen, 
maar eerst moest ik nog even iets opmerkelijks no-
teren, voor Turkije was ik een doorreisvisum no-
dig, maar voor Koerdistan geen verblijfsvisum. 
 
Zelfs voor een globetrotter als Tiviakov was het be-
gin van deze reis een sprong in het duister. Wat 
bezielt jullie om naar Irak te gaan, weten jullie wel 
of het daar veilig is? Voordat wij vertrokken waren 
dergelijke vragen en opmerkingen niet van de 
lucht, maar toch voor ons lonkte het nieuwe en we 
waren beiden direct enthousiast toen we een uit-
nodiging kregen om aan het 2de Open Internatio-
naal Schaaktoernooi in deze Koerdische hoofdstad 
deel te nemen. Vooraf aan de reis had ik nog snel 
een pagina van Wikipedia geopend om me enigs-
zins te oriënteren waar de reis precies heen zou 
gaan. De encyclopedie deed me herinneren aan 
mijn eigen schooltijd. Mesopotamie, het tweestro-
menland tussen de Eufraat en de Tigris met be-
langrijke steden als Bagdad, Kirkuk, Mosul en het 
al eerder genoemde Arbil ( ook wel Erbil of Irbil), 
met zijn 6000 jaar de oudste stad van de wereld. 
Op Bagdad en Mosul na, is Erbil de grootste stad 

van Irak en telt circa 1,8 miljoen inwoners. Na de 

invasie van Irak in 2003 is zij opgebloeid tot de 
meest welvarende stad van Irak. En sinds de val 
van Saddam Hoessain heeft de stad maar een paar 
zeldzame aanslagen gekend, dit in schril contrast 
met de rest van Irak. Zelfs tijdens ons verblijf in Er-
bil werden er weer drie aanslagen in de hoofdstad 
gepleegd met bijna honderd slachtoffers. De 
dichtstbijgelegen steden Kirkuk en Mosul zijn ook 
heden ten dage nog herhaaldelijk het mikpunt van 
terroristische aanslagen Maar gelukkig is Arbil 
voor iedereen veilig en rustig. Hier zijn o.a. het par-
lement en de regering van Koerdistan gehuisvest. 
Sinds de komst van de Koerdische regering is Arbil 
een nieuwe weg ingeslagen en wordt de stad ge-
zien als de toegang tot een economisch Irak en een 
voorbeeld voor de rest van het land. En hier wor-
den in tegenstelling met de rest van Irak en de om-
ringende landen de winsten uit de olieindustrie 
massaal ingezet voor de ontwikkeling van Koerdis-
tan.  
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Na een welverdiende rust hadden we beiden nog 
1½ dag vrij alvorens het toernooi zou beginnen. 
Dat was een prachtige gelegenheid om de oude 
binnenstad eens te verkennen. Openbaar vervoer 
kent de stad niet, dus met een gammel busje uit 
het jaar nul richting centrum. Een Buskaartje is een 
onbekend verschijnsel en de ritprijs wordt op een 
speciale wijze voldaan. Je neemt plaats in de bus, 
neemt een biljet van 500 Dinar ( omgerekend ca. 
0,30 € ) uit je portemonnee en geeft dit door aan 
je voor-buurman/vrouw, die het vervolgens weer 
doorgeeft aan degene die voor hem of haar zit. 
Met de tikje op de schouder wordt de bestuurder 
gewekt, die steekt zijn hand naar achteren en in-
casseert het biljet. Met een seintje aan de chauf-
feur kun je in-en uitstappen waar je maar wilt. Op 
goed geluk stappen we op een kruispunt uit en vol-
gen een aanwijzing op een verkeersbord – richting 
Centrum. We bleken een goed gevoel te hebben, 
want al spoedig werd het steeds drukker, werden 
de straatjes smaller en doken de eerste groente-
en fruitstalletjes op. Na een half uurtje kuieren 
werd ons eigenlijke doel bereikt, het oude stads-
centrum waar als een baken in zee de Citadel op-
doekt, gelegen op een heuvel en omringd door 
hoge muren. Door de tand des tijds is de oude bin-
nenstad en de Citadel een oude bouwval. Alleen 
via een breed pad aan de noordkant net langs de 
buitenwand van de Citadel is het hoogste punt van 
het ooit glorierijke bouwwerk te bereiken.  
 
Gelukkig wordt er nu in samenwerking met de 
UNIESCO hard aan gewerkt om dit belangrijke erf-
goed in oude glorie te herstellen. Aan de zuidkant 
van de Citadel ligt het inmiddels schitterend geres-
taureerde voorplein met prachtige fonteinen. Het 
is een ontwapende ontmoetingsplaats en het 
ademt een sfeer van gemoedelijkheid en rust. En 
rondom het plein krioelt het van mensen die hier 
in de Bazaar hun dagelijkse boodschappen doen. 
Tussen bouwvallige muren, meestal niet bestand 
tegen regen of sneeuw en slechts voorzien van 
spaarzame lichtpunten zijn honderden winkeltjes, 
boetiekjes en kraampjes ingericht.  
Alles is hier te koop en uitgestald tot midden op de 
straat of meters hoog opgestapeld wegens gebrek 
aan vloeroppervlak. Maar ondanks alle beperkin-
gen bruist hier het leven. Wij lieten ons direct in 
de massa opnemen en hebben er ons aan gelaafd 

en intens genoten van dit fenomeen. Sommige 
straatjes zijn zo smal dat je bijna met uitgestrekte 
armen beide vervallen muren kunt aanraken. Hier 
en daar is het plaveisel afwezig of verkeerd in de-
plorabele toestand. En alles wat maar enigszins 
kan rijden wordt hier gebruikt voor de aan- en af-
voer van de uiteenlopende producten. Het tweede 
economische circuit van de stad doet nog veel her-
inneren aan het oude gildewezen. Straatjes met 
louter levensmiddelen, met enkel juwelierszaak-
jes, of een straatje met aftandse boetiekjes waar 
je allerhande kleding, stoffen en tapijten kunt ko-
pen. Daartussen talrijke snackbarretjes of staande 
kroegjes voor een hapje of een drankje en dan 
voornamelijk een heerlijke thee. Ook zijn er veel 
kraampjes met gedroogde zuidvruchten en noten 
en dan heel specifiek tentjes met diverse zoetighe-
den die meestal met het verzamelwoord Turks 
fruit worden aangeduid.  
 
 
Populair is Halwa, een lekkere specialiteit waarvan 
ik geen notie heb waarvan het is gemaakt. En als 

na een lange omzwerving in het doolhof van 
nauwe straatjes opeens de trek zich aandient, dan 
valt een lekker broodje shoarma , kebab of gyros 
gelardeerd met groentesnippers er best wel in. 
Het meest opmerkelijke straatje is wellicht Erbils 
Beursplein 5, de valutamarkt, een straatje van am-
per vijf meter breed, waar zo om de tien meter een 
valutahandelaar achter een houten kist met glazen 
wanden zit, waarin slechts één plank is aange-
bracht. Op de bodem liggen ongesorteerd losse 
bankbiljetten, maar op de plank bundels nieuwe 
en oude Dinars, Eurobiljetten en heel veel Dollars. 
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Maar in het oog springen zijn de stapels bankbil-
jetten die op de kist in de open lucht liggen, en 
waar niemand zich druk overmaakt wanneer een 
handelaar even tijd neemt een sigaretje te roken 
of een theetje te drinken. Omgerekend is een Dol-
lar ongeveer 1225 Dinar en een Euro 1650 Dinar. 
We voelden ons hier thuis, terug in de tijd toen ge-
luk nog heel gewoon was. En van hun wellevend-
heid en optimisme kunnen we nog wel iets leren. 
 
Aangezien de meeste ronden eerst in de namiddag 
begonnen waren er voor de buitenlandse gasten 
enkele excursies gepland. Op vrijdag 13 december, 
voorafgaand aan de tweede ronde betrof het een 
bustour langs de rand van de hoofdstad en een be-
zoek aan een van de nieuw aangelegde parken. 
Hier staat o.a. een gedenkteken met de volgende 
tekst: 
 

Freedom is not free 
In remembrance of the 98 patriots who 

gave their lives for the freedom of Kurdistan 
in the twin terrorist attacks in Erbil on 

1 February 2004. Their sacrifice shall never 
be forgotten. This monument was proposed by 

Mrs. Fawzia A. Abdulrahmann and commissioned 
by H.E. Prime Minster Necchervan Barzani. 

 
 
De tweede trip vond plaats op maandag 16 decem-
ber. We vertrokken met twee busjes richting het 
centrum, maar halverwege de rit werd een aantal 
personen onder wie de Armeense hoofdarbiter, 
zijn Bulgaarse assistent , de Russische schaak-
grootmeester Igor Glek en enkele spelers onder 
wie de Roemeense Alina l'Ami en ik zonder enige 
voorkennis afgezet bij een overheidsgebouw, 
waar we kennis maakten met de heer Azad Sabir, 
president van het ''Kurdistan Region Olympic Com-
mittee – Iraq. Onder toeziend oog van fotografen 
en T.V. werd na een kort welkomstwoord van ie-
dere bezoeker verwacht zich even voor te stellen 
en kort aan te geven met welke schaakactiviteiten 
men zich zoal bezighoudt. De voertaal was Engels. 
Vervolgens kreeg de president het woord en tot 
mijn grote verbazing sprak hij mij toe in het Neder-
lands. Hij liet ons weten dat sport in Koerdistan 
hoog op de agenda prijkt. Bij de laatste Olympi-

sche Spelen bestond de delegatie van Irak uit on-
geveer 70% Koerdische mannen en bij de dames 
lag het percentage bijna op 100%.  
 
Na afloop van het officiële gedeelte vertelde de 
president mij dat hij tijdens de oorlog in 2004 met 
zijn familie was gevlucht naar Nederland en een 
aantal jaren in Leeuwarden had gewoond. Bij de 
terugkeer naar Erbil is hun dochter in Nederland 
gebleven en praktiseert hier nu als oogarts in de 
buurt van Den Haag.  
Tussen neus en lippen door complimenteerde ik 
hem even voor zijn bijna accentloos gebruik der 
Nederlandse taal. Na de koffie het busje weer in 
en op naar een tweede audiëntie, ditmaal bij de 
burgemeester van Erbil, de heer Nawzad Hadi. In 
kort bestek kregen we uitleg over de ontwikkeling 
van zijn stad, die in amper twintig jaar moet uit-
groeien tot een metropool.  
 
Een specifiek punt is het stimuleren van het toe-
risme, dat tot nu toe een onbeschreven blad pa-
pier is. Na de thee werd ons kleine gezelschap naar 
een prachtig restaurant gebracht, waar reeds de 
overige geïnviteerde buitenlanders op ons zaten 
te wachten. Zoals elke dag was ook hier de lunch 
weer rijkelijk voorzien van allerhande smakelijke 
gerechten. 
 
Op de laatste vrije morgen gingen Alina L'Ami en ik 
samen op pad, terwijl jeugdvriend Sergey in het 

hotel achter bleef om zich op de partij van die dag 
voor te bereiden. We hielden een gammel busje 
staande waar toevallig ook enkele Koerdische spe-
lers in zaten. Ons einddoel was zo dicht mogelijk 
bij de Citadel te komen, maar we hadden geen no-
tie waar we het beste konden uitstappen. En ook 
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nu trof ons weer de vriendelijkheid en hulpvaar-
digheid van de Koerden. Met wat koeterwaals ge-
keuvel en een handgebaar werd ons duidelijk ge-
maakt dat zij ons wel even zouden begeleiden 
waar wij graag naar toe wilden. Bij een geïmprovi-
seerde halte stapten we met de Koerden uit en 
een van hen ontfermde zich over ons. Na een korte 
wandeling bood onze begeleider ons een theetje 
aan, en bracht ons vervolgens na het belangrijkste 
punt van het centrum, de voet van de Citadel. Het 
was nog veel drukker dan toen ik met Sergey hier 
was. Het bleek de dag van de Koerdische vlag te 
zijn. Door een uitzinnige menigte werden wij hier 
verwelkomd met het overhandigen van vlaggetjes. 
Fotografen, pers en televisie doken op ons af en 
heel spontaan gingen we op portret met een groep 
jonge dames in Koerdische klederdracht en evenzo 
met een paar agenten en militairen. Hoewel het 
normaal niet mag, kregen Alina en ik bij hoge uit-
zondering toestemming van de beveiliging de zui-
delijke opgang naar de Citadel te nemen en daar 
vanaf de transen foto's te maken van het beneden 
ons liggende prachtig versierde plein.  
 
En al die tijd wachtte onze begeleider ons rustig op 
aan de voet van dit oude vestingwerk. Zoals ge-
zegd, de Koerdische bevolking is vriendelijk en 
hulpvaardig, maar ook eerlijk, vergevingsgezind en 
opmerkelijk tolerant. Kerk en staat zijn geschei-
den, er is godsdienstvrijheid en de Moslim en de 
Christen gaan normaal met elkaar om. Moskeeën 
en Christelijke kerken zoals de Babylonische 
Church ( = de Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der laatste Dagen) markeren belangrijk plaat-
sen in de stad.  
 
Naar verluidt ligt het percentage aanhangers van 
de Islam boven die van de Christelijk kerk. Het dra-
gen van een hoofddoekje is populair, maar het 
dragen van de boerka is eigenlijk not done. De wat 
oudere vrouw gaat over het algemeen nog in het 
zwart gekleed, maar de dames doen wel geregeld 
zelfstandig boodschappen. Er is een hechte fami-
lieband en buitenshuis overheerst de mannenwe-
reld Er is geen multiculturele samenleving en toe-
risten zijn tot nu toe op de vingers van een hand te 
tellen  
 

De militaire beveiliging richt zich voornamelijk op 
overheidsgebouwen en de luchthaven van Erbil, 

de politie daarentegen houdt zich voornamelijk 
bezig het chaotische verkeer enigszins te regelen. 
Alles voltrekt zich hier zonder enige opwinding in 
volmaakte rust en onder elkaar blijft men heer in 
het verkeer. Ondanks het gebrek aan zebrapaden, 
kan de voetganger met gerust hart oversteken. . 
Zoals door de burgemeester werd verteld, ontwik-
kelt zich aan de rand van het oude stadscentrum 
een metropool, waarvan de nieuwe skyline reeds 
zichtbaar is. Vlakbij het nieuwe Dream City winkel-
centrum verrijzen tientallen torenflats en er wor-
den nieuwe 4-baans toegangswegen aangelegd 
met daartussen in prachtige parken met grote vij-
verpartijen en kleine restaurants , waar het zo-
mers ondanks de hitte ( plm. 40 – 45 C.) wellicht 
goed toeven is en waar kinderen naar harte lust 
kunnen spelen en gebruikmaken van de talrijke 
speelattributen.  
 
Met de Arabische keuken hebben we uitgebreid 
kennis kunnen maken. In het hotel Classy stond 
elke morgen een zeer gevarieerd ontbijtbuffet , 
met diverse liflafjes, diverse broodsoorten en ca-
kejes, veel groentesalades, fruit en gedroogde 
zuidvruchten, warme hapjes en zelfs de soep was 
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niet vergeten. Op een enkele uitzondering na werd 
telkens in een ander restaurant de lunch of het di-
ner gebruikt. En altijd een enorme keur van ge-
rechten die aan tafel werden geserveerd, dan wel 
in een lopend buffet. Lams- en kippenvlees en vis 
maken steeds deel uit van het hoofdgerecht en 
aan de opmaak van de schotels wordt bijzonder 
veel aandacht besteed. Het is een lust voor het 
oog. Het zag er meestal zo aantrekkelijk uit dan je 
het niet aan je voorbij kon laten gaan en praktisch 
alle vreemde gerechten gingen er met smaak in. 
Ook de vriendelijke bediening en de overige ser-
vice in de hotels en restaurants hebben we bijzon-
der op prijs gesteld. Maar niet alleen wij, ook de 
inwoners van de stad weten het uit-eten-gaan vast 
wel goed te waarderen, want de restaurants zijn 
over het algemeen zeer goed bezet. 
 
Het 2e Koerdische Schaakfestival ( Erbil 12 – 19 de-
cember 2013) 
Het schaakfestival, gefinancierd door het ministe-
rie van cultuur, wordt in de eerste plaats georga-
niseerd om de schaaksport te populariseren en om 
Koerdische spelers de mogelijkheid te bieden zich 
te meten met gekwalificeerde spelers uit het bui-
tenland. Daarnaast krijgen hier hun eigen scheids-
rechters de gelegenheid ervaring op te doen in de 
arbitrage van internationale toernooien. Momen-
teel bestaan reeds vergevorderde plannen om het 
schaken als vak in het onderwijs te introduceren. 
Aan het toernooi namen 70 spelers deel afkomstig 
uit 21 landen, waarvan 18 op uitnodiging. Daar-
naast 4 uit Iran, en uit Turkije, India, Algerije en 
Zuid Afrika elk één speler , aangevuld met 44 spe-
lers uit Irak. Voorafgaand aan de eerste ronde 
werd een simultaanseance gegeven voor kinderen 
uit Erbil die daarvoor speciaal in Koerdische dracht 
waren aangekleed. Daarna volgde de officiële ope-
ning met de eerste zet aan het bord van Sergey Ti-
viakov door de burgemeester van Erbil.  
 
Op een enkele uitzondering na waren de resulta-
ten van de eerste ronde praktisch conform de ra-
tingen , hoog tegen laag 1-0. Merkwaardig is het 
feit dat de Koerdische Irakezen geen rating hebben 
en het toernooi als zodanig niet erkend wordt door 
de Iraakse Schaakbond, die in Bagdad zetelt. Spe-
ciaal voor de buitenlanders was het dus moeilijk te 
peilen hoe zwak of sterk een Koerdische opponent 

zou zijn. Hoewel ik in dit toernooi geen beste beurt 
maakte door 1 ½ punt te verspelen ten gevolge 
van een tweetal blunders, heb ik ook aan den lijve 
ondervonden dat de Koerdische ratingloze spelers 
het schaken op de 64-velden goed onder de knie 
hebben. Naar mijn bescheiden inschatting zelfs ge-
middeld een hogere rating dan ik zelf.  
 
De met nummer een geplaatste Tiviakov vatte het 
toernooi uiterst serieus op en bereidde zich elke 
ronde mentaal goed voor. Dat uitte zich specifiek 
als hij zich afmeldde voor een excursie vooraf-
gaande aan een ronde, die normaal om 17.00 uur 
begon. De speeltijd was 90 minuten + een toevoe-
ging van 30 seconden per zet. Het toernooi vond 
plaats in een van de prachtige zalen van het 
nieuwe congrescentrum. Het was uitstekend geor-
ganiseerd en de toernooizaal uiterst smaakvol in-
gericht met o.a. alle landenvlaggen en tafelvlagge-
tjes van de deelnemers; de spelers ontbrak het aan 
niets, zonder meer een heerlijke ambiance. Pers, 
radio en de T.V. gaven bij opening en sluiting in 
groten getale acte de présence. Voorafgaande aan 
de prijsuitreiking werd ik als eerste in de gelegen-
heid gesteld onze dank uit te spreken voor de uit-
nodiging, over de gastvrijheid en over de kwaliteit 
van de organisatie.  
“Laydies and gentleman, I am so sorry, I don't 
speak your own language, but I do hope you will 
understand my English speech” … “Finally we wish 
you all a tremendous Christmas time, a beautiful 
turn of the year and in every respect a prosperous 
and happy 2014.  
We hope Erbil, the Capital city of Koerdistan will 
invite us for a following rendezvous. 
Thank you very much for your attention.” 
 
Na nog een enkel ander vriendelijk woord volgde 
de prijsuitreiking. Sergey Tiviakov had de hoge ver-
wachtingen niet gelogenstraft en eiste de hoofd-
prijs op.  
 
Uit handen van de minister van cultuur Kawa 
Mamhood mocht hij een kristallen bokaal en een 
goed gevulde enveloppe in ontvangst nemen. De 
overige prijzen werden o.a. uitgereikt door burge-
meester Nawzad en door de president van het 
Olympisch Comité, Azad Sabir.  
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Eindstand na 9 ronden 
Startnr. Pnt. 
1 1.  GM Sergei Tiviakov (NED-2658)        7,5  
2 2.  GM Konstantin Tarlev (UKR- 2562)    7,0 
9 3. GM Attila Czebe (HUN- 2451)             7.0 
4 4.  GM Sarunas Sulskis ( LIT- 2529 )    6.5 
3 5.  GM Vadim Malakhatko (BEL- 2542)  6.5 
7 6. GM Ilmars Starostits (LIT- 2458) 6.5 
10 7.  GM Zoltan Varga (HUN- 2444)   6.5    
15 8. IM Hussein Ali Hussein (IRQ- 2277) 6.5 
11 9. IM/WGM Anastasia SAVINA (RUS- 2403) 6.0  
22 10. Mohammed Kardo Ako (IRQ- 2079) 6.0 
17 11. Mohammed Zhaher Didar (IRQ- 2212) 6.0 
14 12. WGM Adriana Nikolova ( BUL- 2293) 6.0 
12 13. WGM Alina l'Ami (ROU- 2390) 6.0 
33 47. Johan Zwanepol (NED- 1923) 3.5 
….... totaal 70 spelers 
 
Na de sluitingsceremonie vertrokken we per bus 
naar een chique restaurant, waar we in een speci-
ale zaal à la Louis Quatorze een geweldig farewell  
dinner kregen aangeboden. Het was zo omvangrijk 
dat je er nauwelijks aan toe kwam om overal even 
van te proeven. Zonder meer fantastisch was het 
opdienen van met geroosterd vlees omringde dol-
ken van circa twee meter lengte en versierd met 
fruit en groente.  
Dit alles werd nog extra gestipuleerd door een 
aantal zwaarden waarop ook diverse vleesgerech-
ten waren aangebracht. Het diner werd uiteinde-
lijk besloten met een heerlijk dessert en koffie of 
thee met diverse versnaperingen toe. 
Maar ook aan alle goede dingen komt helaas een 
eind. Sergey en ik moesten als eersten vertrekken.  

Er werd nog vlug een groepsfoto gemaakt en 
daarna volgde het afscheid van onze schaakvrien-
den. Eerst met een taxi naar het hotel en vervol-

gens met onze bagage richting Erbil Airport. Reeds 
diezelfde avond om 22.50 uur vertrok de Boeing 
737 van Transavia richting Schiphol. Het was een 
van de eerste rechtstreekse vluchten van de Koer-
dische hoofdstad naar Nederland. Na rond vieren-
half uur vliegen zetten we met een zachte landing 
vrijdagmorgen om 03.20 uur weer voet op Neder-
landse bodem. Vanwege het tijdsverschil was het 
nog maar 01.20 uur en dus moesten we nog een 
lange tijd wachten voor de eerste trein zou ver-
trekken. Om 8.50 uur reden we het station Gronin-
gen binnen en daar werden we reeds opgewacht 
door een van mijn vrienden. Eerst werd Tiviakov in 
de stad naar huis gebracht en een kwartiertje later 
ik voor mijn huis in Peize  
 
Voldaan en intens tevreden over een fantastische 
reis. 
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OPLOSSINGEN CHESSTEMPOOTJES (uit EP 51.2) 

 
Hieronder de oplossingen van de schaakopgaves uit de vorige EP (51.2). Ditmaal waren er geen inzenders maar hope-
lijk zijn er toch lezers geweest die zich met de opgaves hebben vermaakt. 
 

1) 1... Tb1+ 2. Tf1 (2. Kf2 De1#) 2... Txf1+ 3. Kxf1 Db1+ 4.Kf2 Dc2+ met stukwinst 0-1 
2) 1. Th8+ Kxh8 (1... Kf7 2. Dh5+ g6 3. Dh7+ Ke8 4. Dxg6#) 2.Dh5+ Kg8 3. g6 Pf6 4. exf6 Te8 5. f7+ Kf8 6. Dh8# 1-

0 
3) 1. Dd5+ Kh8 2. Df7 Tg8 3. Te8 Dd1+ 4. Le1 1-0 
4) Helaas was in het diagram een zwart paard op f5 weggevallen. De oplossing had dan moeten zijn: 1. Dh5 Pxh6 

2. Dxh6+ gxh6 3. Tg8# 1-0 
5) 1. Te8+ Kg7 2. Lc3+ f6 (2... Pf6 3. Lxf6+ Kxf6 4. De5#) 3.Txg8+! Txg8 (3... Kxg8 4. De8+ Kg7 5. Lxf6+ Kxf6 6. De7+ 

Kf5 7. g4+ Kf4 8. De3#) 4. Lxf6+! Kxf6 5. De7+ Kf5 6. g4+ Kf4 7. De3# 1-0 
6) 1... Lxh2! 2. Txh2 Dxh2+ 3. Kxh2 Th4# 0-1 
7) 1. Lf3+ Kg6 2. Kf4 Ta4+ 3. Le4+ Kh5 (3... Txe4+ 4. Kxe4 wint eenvoudig voor wit.) 4. Th8# 1-0 
8) 1. Pf7+ Kg8 2. Ph6+ Kh8 3. Dxg7+! Kxg7 4. Pxf5+ 1-0 
9) 1. Pe4!! Een zet waarvan je in eerste instantie de neiging hebt om af te wijzen omdat het paard met schaak 

kan worden geslagen maar het wint. 1…Lxe4+ 2. Kc1 Dxb2+ 3. Dxb2 1-0 
10) 1. Te6! De toren op e1 blijkt giftig. Maar als zwart niet slaat staat hij ook verloren omdat de loper op e2 valt. 

1…Lxe1 2. Te8+ Txe8 3. Dxe8+ Kh7 4. Pf8+ Kg8 (4... Kh8 5. Pg6+ Kh7 6. Pxf4) 5. Pe6+ Kh7 6. Pxf4 1-0 
11) 1... De7!! 2. De4 Dh4# 0-1 
12) 1. Dh8+ Kg5 2. Df8! Wit heeft tijd voor deze krachtige stille zet want zwart heeft geen schaakjes. Zwart zit 

plotseling in een matnetje. 2…h4 Stelt het mat nog 1 zet uit. 3. Df4+ Kh5 4. Dxh4# 1-0 
13) 1. Lxd5 Txd5 2. Lxe5! Txe5 3. Txd8+ Dxd8 4. Dh8+ Ke7 5.Dxe5+ 1-0 
14) Zwart staat een dame voor maar helaas voor hem kan wit hem hier mat zetten met dame en loper 1. Dg8+ 

Kg6 2. De8+ Kg5 (2... Kh7 3. Lg8+ Kh8 4. Lf7+ Kh7 5. Dg8#) 3. h4+ Kg4 4. Le6# 1-0 
15) Zwart staat een dame voor maar wit dreigt te promoveren en daarmee de materiele verhoudingen weer recht 

te trekken. Gelukkig kan zwart voor het zover is een winnende koningsaanval opzetten met zijn 2 dames. 
2...Pxf2 dreigt 2...Dh1# 3. Lxf2 Dae5+ 4. Lg3 andere zetten helpen ook niet: 
B) 4. g3? loopt snel mat. Dxf2+ 5. Kh1 (5. Kh3 Dfxg3#) 5... Df3+ 6. Kh2 Dexg3#  
C) 4. Kg1? Dc1+ 5. Le1 Dcxe1# 
D) 4. Kh3 Dcc3+ 5. g3 Df5+ 6. Kg2 Dcf3+ 7. Kg1 Dxf2+ 8. Kh1 D5f3#  
E) 4. Kh1 Dc1+5. Lg1 Dec5 met winst.  
4... Ded4 5. d8=D Dg1+ 6. Kh3 Df5# 0-1 

16) 1... Lh6! (Niet goed is 1…Db6 2.Tfd1 Lh6 vanwege de tussenzet 3.Pd5! Da7 4.Dd3 ) 2. Dd3 Db6 3. Tad1 Pxd4 
4. Dxd4 Le3+! Een schitterende röntgenaanval beslist de partij. 0-1 

 
  

OPLOSSING SCHAAKCRYPTO SCHAKEN EN DOPING (UIT EP 51.2) 
Helaas zijn de antwoorden hiervan spoorloos verdwenen en had de maker ervan, Michiel, ze zo moeilijk 
gemaakt dat hij er zelf slechts een klein deel ervan zelf kon oplossen.  
B..marathonloper 
D.zetpil 
F.lijntje 
P.coke 
N.snelschakers 
S. schaken onder invloed 
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ZOMEROPGAVES 
Een selectie van mooie schaakopgaves in volgorde van moeilijkheid. Leuk misschien om wat tijd te doden op 
regenachtige dagen op de camping. De oplossingen zou je kunnen opsturen naar edwinzuiderweg@ya-
hoo.com. De beste inzender mag een leuk schaakboek komen uitzoeken. De antwoorden zullen aan het be-
gin van het volgende seizoen op de site verschijnen (www.scgroningen.nl) 
 

 

1.Z: 1726

 

2.Z: 1787 

 
 

3.W: 1789

 

4.W: 1839

 
 

5.W: 1848

 

6.Z: 1860 

 

7.Z: 1866 

 

8.Z: 1898 

 

9.Z: 1913 

 

10.W: 1917 

 

11.W: 1932 

 

12. Z: 2090

 

13. W:2097 

 

14.W: 2143 

 

15. W: 2209 

 
  

16. Z: 2246 

 

 

mailto:edwinzuiderweg@yahoo.com
mailto:edwinzuiderweg@yahoo.com
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COLOFON 
 
Redactie 

Eindredactie  Edwin Zuiderweg      
  Michiel Meeuwsen  e-mail:  enpassant@scgroningen.nl    tel:  050-5255239 
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 functie vacant 
  
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 
  
  
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 
Teamleiders  Groninger Comb. 1 Huub Roeterink;   e-mail:  hroeterink@home.nl 
  Groninger Comb. 2 Adrian Clemens;   e-mail:  aclemens@wxs.nl 
  Groninger Comb. 3 Fons van Hamond;   e-mail:  fvanhamond@hotmail.com 
  Groninger Comb. 4 Wim van Beersum; e-mail:w.van.beersum@freeler.nl 
  Groningen 1 Ferry Ruigendijk;   e-mail:  ferryr@home.nl   
  Groningen 2 Broer Akkerboom; e-mail:  akkkoo@xs4all.nl 
   
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 & Doorzettingsvermogen 

 

A. Door leren de top bereiken (13) 
B. Eeuwig schaak als je hiermee door blijft gaan (9, 3, 6) 
C. Draak met een lange staart (8) 
D. Een lek in de verdediging of juist niet? (12) 
E. Dan geldt beslist de aanraken-is-zetten regel (15) 
F.  Daar schaakt men altijd door (7, 11) 
G. Een doorbraak voorkomen (4,7) 
H. Schaker die niet van wijken weet (7) 
I.   Hebben vegetarische schakers niet in huis en daarom gaan ze staan (8) 
J.  Schaken is handwerk en kost tijd (8) 
K. Verlate loper (10, 3) 
L.  Kun je hiermee een gesloten stelling openen? (9) 
M. Doorlopend stuk (11) 
N.  Lopersfeest (13) 
 
 
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! 
 

 


