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Mw. Lunenborg kampioen!

Woensdag  20  februari  was  een  belangrijke  dag  voor  schakend 
Hoogeveen - al zullen de meesten dat niet geweten hebben. Op die 
dag namelijk werd Ankie Lunenborg vrouwenkampioen van de Nosbo! 
Van de acht deelneemsters wist zij het beste te presteren. Zonder 
een enkele nederlaag bewees zij de sterkste vrouw van het noorden 
te zijn.
Toch niet gering, zo'n prestatie. Een prestatie, waarop ook wij 
toch wel een beetje trots mogen zijn.

Een  ander  vreugdevol  moment  was  de  overwinning  in  de  beker-
competitie  op  Sissa.  Vorig  jaar  was  het  Groningse  viertal  nog 
finalist, dit jaar werden ze dus al in de kwartfinales er uit 
geknikkerd door de heren Hulsebosch. Jansen, de Vries en Stevens! 
Prachtig werk toch?

Des  te  verwonderlijker  is  het,  dat  onze  achttallen  zo  matig 
presteren.  Het  tweede  lijkt  degradatie  al  nauwelijks  meer  te 
kunnen ontkomen, nu ze gelijk hebben gespeeld tegen J.H. Kruit. 
Slechts een overwinning in de laatste ronde tegen Ter Apel kan ze 
nog  redden.  Het  eerste  verloor  ook  (nipt)  van  mededegradatie-
kandidaat Unitas 5. Waardoor ze weer terug in de gevaren zone 
zijn. Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen.

~ ~ ~ ~ ~
Nog even wat anders.
Het  bestuur  vergaderde  onlangs.  Nu  gebeurt  dat  wel  vaker,  en 
meestal maak ik daar geen melding van. Er zijn echter ditmaal een 
paar besluiten genomen die ik even onder de aandacht van de leden 
wil brengen.
* Allereerst bekeken we de stand van de kas. Die is nu redelijk te 
noemen. We komen, zonder al te grote tegenslagen, aan het eind van 
het seizoen zo'n ƒ 300 positief te staan. Echter: er zijn nog zes 
seniorleden die hun contributie niet betaald hebben. Dat scheelt 
toch ƒ 600'! Daarom ook van deze plaats: heren, betaalt toch.
* De jeugd op vrijdagavond loopt niet zoals het zou moeten. Acht 
leden  zijn  echt  ie  weinig.  De  heer  de  Jonge  stelde  voor.  om 
volgend jaar nog een maand je door te gaan om te proberen wat 
uitbreiding  te  krijgen.  Het  bestuur  stelt  zich  echter  op  het 
standpunt, dat als het dit jaar niet lukt om voldoende junioren te 
krijgen, het volgend jaar ook niet zal gaan. Daarom: indien er aan 
het eind van het seizoen niet meer leden zijn, dan stellen wij 
voor de vrijdagavondclub op te heffen.
*  We  hebben  nog  even  de  slotavond  bekeken,  die  ik  op  4  juni 
gepland  had.  Er  waren  in  feite  twee  opties:  we  konden  een 
gezellige avond houden (met muziekje of zo),
of een simultaan.
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Tegen beide voorstellen pleitte de krapte bij kas - het kost geld, 
en zoveel hebben we daar op dit moment niet van. Dus de slotavond 
op 4 Juni vervalt gewoon ! 
* Tenslotte kondigde Ronald Zijffers zijn vertrek aan het eind van 
het seizoen aan. We zitten dus (weer eens) om een penningmeester 
verlegen!'

JvE.

JAN SCHOONBEEK-
TOERNOOI

internationaal hoogeveens schaaktoernooi voor de jeugd

16 MAART - "TAMBOER" HGV.

H E T  J A N  S C H O O N B E E K T O E R N O O I

Het 12de Internationale Hoogeveens Jeugdtoernooi is op 18 maart in 
de Tamboer weer goed verlopen. Het droeg dit jaar voor het eerst 
de naam van de ons allemaal nog zeer bekende initiatiefnemer Jan 
Schoonbeek. Het toernooi zal zijn naam blijven dragen, zolang dit 
met de oorspronkelijke uitgangspunten mogelijk blijft. Dat wil 
zeggen, een toernooi, waar sterkere en zwakkere spelers plezier 
aan kunnen beleven, en dat zich zelf bedruipt, zonder subsidie of 
sponsoring.
Met 212 deelnemers hadden we wat minder belangstelling dan vorig 
jaar. toen er driehonderd waren. Dat komt enerzijds, doordat er op 
de Hoogeveense scholen wat minder wordt geschaakt nu dhr. 
Schoonbeek is weggevallen, anderzijds, doordat een toernooi in 
Borne een aantal van onze vaste klanten had afgesnoept. Door die 
verminderde deelname overtreft het bedrag van de uitgaven dat van 
de inkomsten nogal aanzienlijk. Er zijn echter 12 series prijzen 
overgebleven, zodat ik aanneem, dat we volgend jaar een en ander 
wel weer recht kunnen trekken. Leuk hierbij nog even te vermelden, 
dat Jan Bols spontaan aanbood de tekst 'Jan Schoonbeektoernooi' op 



alle prijzen voor zijn rekening te zullen nemen, omdat 'die man' 
daar in het verleden al zoveel prijzen had weggehaald.
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Dank zij de medewerking van een aantal scholen en de schaakclub 
V.O.G. uit Elim konden we weer over voldoende materiaal beschikken 
en dank zij het gesjouw van Jan Oldenkamp is het ook allemaal op 
tijd aangevoerd en weer afgevoerd.
Verder zijn we blij met de spontane medewerking van een aantal 
clubleden en sympathisanten aan de arbitrage en controle in de 
zaal.
Van de uitslagen wil ik hier alleen vermelden de namen van de 
kinderen uit Hoogeveen, die een eerste of tweede prijs wonnen:

Groep 1: Christiaan Mol 2de prijs
Groep 10 Michiel Bosma 2de prijs
Groep 13 Almar Bakker 1e prijs
Groep 16 Edwin Kuipers 1e prijs
Groep 17 Martijn Stokvis 1e prijs
Groep 19 Raymond Mondria 1e prijs
Groep 25 Han Valk 2de prijs
Groep 26 Kees Oskam 2de prijs
Groep 07 Rutger 2de prijs

K.J. Baas

STELLING

Dat ziet er niet gek uit voor wit: een drievoudige vork op d6. 
Zwart heeft echter een verrassing ...
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SISSA uitgeschakeld!!

Vriend noch vijand verwachtte dat de middenmoter uit de 1e klasse 
kansen zou hebben tegen de ongeslagen koplopers uit de promotie-
klasse van de Nosbo.
Alleen de Hoogeveense knokploeg. bestaande uit Hulsebosch. Jansen. 
Stevens en de Vries dacht daar anders over. Eerder schakelden zij 
reeds de verliezend finalist Assen van vorig jaar uit en daarna 
werd  het  zeker  niet  zwakke  Ten  Boer  met  3½-½  weggespeeld.  Nu 
echter Sissa.
Hulsebosch schotelde Walinga een weinig gespeelde variant in het 
Siciliaans voor die hem heel knap een pion en een goede stand 
opleverde. Jansen koos tegen Molenkamp voor het vier-pionnenspel 
in het Nimzo-Indisch. Zijn tegenstander had zoveel agressie niet 
verwacht en moest een pion offeren om erger te voorkomen.
Stevens  kwam  tegen  klankgenoot  Steevensz  wat  moeizaam  uit  de 
opening maar bereikte toch een gelijkwaardige stand. De partij de 
Vries - Hoekstra verliep wisselend.
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Spannend was het, want geen van de partijen werd in de normale 
speeltijd beslist. Verlengen dus en de klokken werden een kwartier 
teruggezet en er werd verder gespeeld volgens de snelschaakregels. 
Aangezien Stevens in stand en tijd duidelijk in het voordeel kwam 
dwongen Hulsebosch en Jansen hun tegenstanders remise af. Bijna 
nog te vroeg, want in de laatste minuut kwam Stevens alsnog in 
grote  problemen.  In  de  laatste  seconde  echter  overzag  zijn 
tegenstander dat hij schaak stond en in een snelschaakwedstrijd 
mag de koning dan gepakt worden en dat gebeurde. Dat de Vries door 
tijdnood verloor deerde niet want bij gelijke stand vervalt de 
uitslag van het vierde bord.

De uitslagen:

E.J. Walinga (1895) 
J.B. Molenkamp (1795) 
C. Steevens (1440) 
C.A.H. Hoekstra (1650)

- W. Hulsebosch 
- G. Jansen 
- W. Stevens 
- R. de Vries

½ - ½
½ - ½ 
0 - 1 
1 - 0
2 - 2

 - 6 -



Degradatie nog niet zeker!!

Het tweede achttal van J.H. Kruit kwam dinsdag 19 maart op bezoek 
bij ons tweede. Wij moesten winnen, wilde het team van de Jonge 
kansen  op  behoud  in  de  tweede  klasse  hebben.  Dat  het,  na  een 
afgebroken stand van 2-2, met minstens nog één verloren afgebroken 
partij, nog 4-4 gelijk werd, mag verbazend genoemd worden.

Om een uur of negen wees er echter nog niets op naderend onheil. 
Een korte ronde langs de borden leverde over het algemeen een 
gunstige stand.
Aan  het  eerste  bord  speelde  Reinders,  en  had  ruimte-voordeel. 
Evenals naast hem de heer Pieters. Alleen aan het derde bord leek 
het  hopeloos.  Oldenkamp  werd  vanuit  de  opening  volledig 
overspeeld.

Mw. Lunenborg leek zich wel te redden, evenals Toon v.Wetten. Tino 
Jonker en de wedstrijdleider de Jonge, die zichzelf bescheiden op 
het zevende bord had ingedeeld.
Alle vier stonden ongeveer gelijk. Tenslotte had de heer vd Meer 
aan het achtste bord een riante stelling opgebouwd, compleet met 
een  pluspion.  Aan  het  eind  van  de  avond  was  er  van  al  dit 
florissant weinig meer over. 
De heer Oldenkamp verloor inderdaad snel en kansloos. De heer de 
Jonge  koos  eieren  voor  zijn  geld.  en  bood  remise  aan  in  iets 
betere stelling.

Beide  partijen  hadden  toen  twee  torens  en  dame.  alleen  de 
"Kruitenaar" had een dubbelpion. Onze teamleider vertrouwde zijn 
eigen vorm niet genoeg om te trachten dit minimale voordeeltje uit 
te buiten. De heer vd Meer liet het een beetje uit de hand lopen. 
Zowel zijn ruimte- als zijn pionnetje voordeel was hij op een 
gegeven moment kwijt, zodat het ook hier remise werd. Alleen mw. 
Lunenborg  wist  een  tegenpunt  te  scoren.  Na  een  wisselvallige 
partij wist zij een voordelig pionnen-eindspel te bereiken - en 
hoe  dat  afliep  kunt  u  elders  in  dit  nummer  lezen.  Dan  de 
afgebroken partijen.
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Reinders had op een gegeven moment een stuk voordeel. Maar of hij 
het nu spijtig vond om zo snel te winnen weet ik niet, maar in 
ieder geval leverde hij hem ook zo weer in. Daarna moest hij dus 
nog de volle avond door ploeteren in een ingewikkelde stelling, 
ook de afgebroken stand is nog zeer tweesnijdig. Als ik het me 
goed herinner was het in de volgende stelling:

J.H. Kruit - H. Reinders 
wit is aan zet

De heer Pieters maakte een paar moeilijke momenten door. In een 
behoorlijk gesloten stelling was het zijn tegenstander gelukt om 
met dame & toren binnen te dringen. Het lukte de Hoogevener echter 
om de dames te ruilen waarna het grootste venijn uit de stelling 
verdween. Nu kan Pieters op zijn beurt met zijn toren in zwarts 
stelling  gaan  spoken.  Als  daarbij  gerekend  wordt  op  zijn 
pionnenmeerderheid op de koningsvleugel moeten hem toch de meeste 
winstkansen toebedacht worden.
Ook Toon v. Wetten maakte een boel moeilijke momenten door. Hij 
liet een witte pion oprukken naar h6, en daarbij richtte alle 
vijandelijke artillerie zich op zijn koningsstelling.

Het is nog bewonderenswaardig dat hij het afbreken gehaald heeft 
met slechts een pion minder - al is dat diezelfde pion op h6, die 
nu ineens een levensgevaarlijke vrijboer is geworden. Er zal nog 
een  stevige  portie  geluk  bij  moeten  komen  wil  hier  remise 
uitgesleept worden.

Dan Tino Jonker. Hij produceerde een ingewikkelde en onoverzich-
telijke stelling. Jonker had met wit een loper die op vervelende 
wijze in de zwarte stelling wees, maar geen direkte dreigingen 
uitoefende. Daarentegen had zwart twee vrijpionnen op g4 en h5 (de 
beide koningen waren lang gerocheerd) die echter nog niet goed op 
konden  rukken.  Een  fijnzinnige  paardmanoeuvre  van  de  witspeler 
leek hem materiaalwinst op te leveren. 
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Aan de ene kant kon hij de kwaliteit winnen - een toren op h6 - ; 
aan de andere kant kon hij een familieschaakje geven en zo de dame 
winnen. Zwart speelde Pf6-g8, en in plaats van de toren op h6 te 
slaan, gaf Tino het schaakje op d6. Om te ontdekken. dat dit veld 
nu gedekt stond door de toren op h6 ...
Hij speelde nog wel door tot het afbreken, maar verlies lijkt hier 
onvermijdelijk.
Er is dus een eerste puntje gescoord, maar ze staan nog steeds met 
twee punten achterstand op de laatste plaats. Er moet dus maandag 
gewonnen worden van Ter Apel, en als dan Kruit verliest van Roden 
(wat te verwachten is), komen we er op bordpunten toch nog door..

De persoonlijke uitslagen:

H. Reinders - J.H. Kruit (1160) 0-1
J. Pieters - J.G. Heller (?) 1-0
J. Oldenkamp - C. Meulenkamp (?) 0-1
A. Lunenborg - P Calific (?) 1-0
m v Metten - B. Voorintholt (1540) 0-1
T. Jonker - A. Engels (1180) 1-0
L. de Jonge - J.A. Leffers (1515) ½-½
L. vd Meer - G.W. Meinders ½-½

JvE

Post scriptum: De heren Pieters en v Wetten(! - na een blunder van 
zijn tegenstander) wonnen, Reinders (deed hei ook verkeerd vanuit 
betere stelling) en Jonkers verloren dus. Vandaar de 4-4. 
JvE

Unitas 5 - Hoogeveen l.

Het eerste achttal moest donderdag 14 maart op bezoek bij het 
vijfde van Unitas in het Denksportcentrum in Groningen. Een oud 
schoolgebouw,  dat  juist  daardoor  erg  gezellig  is.  Wankele 
tafeltjes, wankele klokken, incomplete spellen - de sfeer is er 
altijd even goed.
Misschien  dat  het  daarom  niet  best  wilde  lukken  met  de 
Hoogeveners.
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Wim Stevens, aan het tweede bord, verdedigde zich met een Caro-
Kann. Wat hem in deze variant maar zelden gebeurd overkwam hem nu: 
hij kwam miserabel uit de opening. Daarna ging het alleen maar van 
kwaad naar erger. Hij was dan ook de eerste die mat ging aan onze 
zijde.
Vlak daarop moest mw. Lunenborg al het tweede punt inleveren. Zij 
moest invallen voor de heer Jansen die zich helaas niet vrij kon 
maken.  Het  werd  een  wisselvallige  partij.  Haar  tegenstander 
verdedigde zich met de Hollandse opening, maar dat bekwam hem niet 
goed. Hij leverde een pion en de rochade in (of andersom, dat weet 
ik niet), maar wist wel aktief stukkenspel te krijgen. Een beetje 
onnodig gaf onze Nosbo-kampioene toen haar pionnetje weer terug, 
om  die  later  opnieuw  te  kunnen  veroveren,  Maar  toen  was  een 
toreneindspel ontstaan, wat, zoals bekend, zeer moeilijk te winnen 
valt.  De  torens  werden  uiteindelijk  geruild,  waarna  een 
onduidelijke fase ontstond. Mw. Lunenborg liet een paar kansen op 
remise liggen. In een pionneneindspel wist toen de Groninger de 
laatste pion te krijgen, en toen deze kon promoveren tot dame, was 
het afgelopen.
Gelukkig  kon  v.  Seventer  een  puntje  terug  veroveren.  Na  een 
vierpaarden-spel stelde zijn tegenstander zich wat al te passief 
op. v. Seventer kon toen materiaal en de partij winnen.
Het was uiteindelijk de klok die de beslissing zou geven in deze 
wedstrijd.
Jan v Til opende weer 'ns met l.Pc3, waarna zijn tegenstander in 
diep gepeins verzonk. Hij dacht een kwartier na. maar wist het 
goede spel niet te vinden. Dit resulteerde in een eindspel, waarin 
hij een gezonde, vrije, pluspion had. Helaas had v. Til zoveel 
tijd  verbruikt  om  dit  te  bereiken,  dat  hij  voor  de  taaiste 
vijftien zetten nog maar zo'n minuut of drie over had. Uit arren 
moede bood hij toen remise aan, dat zijn tegenstander met graagte, 
en snel, accepteerde.
Aan ons topbord was aan het gebeuk op de klokken ook duidelijk te 
merken dat de spelers daar krap in de tijd zaten. Lange tijd ging 
daar de strijd gelijk op vanuit een Engelse opening. Er was een 
eindspel ontstaan met beide spelers vijf pionnen, gelijke loper en 
toren. Hulsebosch bood toen (beide spelers in opperste tijdnood!) 
remise aan. zijn tegenstander deed een zet - hetgeen officieel een 
weigering betekent - om een zet later te vragen of Hulsebosch nog 
remise wilde.
Hulsebosch  weer:  "Is  dit  een  officieel  remise-aanbod?"  Om  het 
vervolgens af te slaan. Een en ander bracht de Groninger zo van 
zijn a-propos, dat hij koning en toren op een lijn zette. Waarna 
het daaropvolgende schaak hem de volle toren kostte. Luid liet hij 
daarop zijn ontstemming klinken - maar verloren had hij.
Het laatste tijdnoodduel speelde zich aan het achtste bord af. v. 
Eijk had zich met zwart met een Spaanse opening verdedigd, en had 
een redelijk gelijke stelling bereikt. Beide spelers waren daarbij 
overigens van mening dat ze duidelijk beter stonden. 
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Van Eijk zag op een gegeven moment spoken, wat er toe leidde dat 
hij óf een paard zou gaan verliepen, óf mat zou gaan. 
Met zijn krappe tijd zag hij het eerste nog, en toen hij zijn 
paard redde kon hij zijn koning omleggen.
Bij  een  stand  3½-2½  voor  Unitas  5  moeien  dus  de  afgebroken 
partijen de doorslag geven.
Rob de Vries kreeg, met wit, een moeilijk gambiet voor gezet. Na 
l.d4 Pf6 2. c4 speelde zwart 2. .. e5. Rob behandelde hei echter 
prima, en wist op een gegeven moment een stuk voor twee pionnen te 
winnen.  De  pionnen  echter  rukten  ver  op,  waardoor  Rob  zich 
genoodzaakt  zag  materiaal  terug  te  geven.  Uiteindelijk  werd 
afgebroken  in  een  toreneindspel,  waarbij  de  Groninger  nog  een 
pionnetje achter lag.
Aan het vierde bord speelde de heer vd Kooij. Hij verdedigde zich 
met het Konings-Indisch. Hij veronachtzaamde de a-lijn een beetje, 
waarlangs  zijn  tegenstander  toen  een  gigantische  aanval  kon 
opbouwen.  Dit  kostte  vd  Kooij  een  stuk  -  tegen  twee  pionnen 
weliswaar. Goed spel schiep fraaie tegenkansen. In de afgebroken 
stelling was er nog van alles mogelijk.

De individuele resultaten:

K.A. Schoenmaker 
H.F. v t Toolen 
E. Gnirrep 
G.J. Hartsema 
J. Rozema 
J. Batterink 
T. Oliemans 
M. Stafleu

(1540) 
(1325) 
(g.r.) 
(1485) 
(1340) 
(1330) 
(1425) 
(1375)

- W. Hulsebosch 
- W. Stevens 
- R. de Vries 
- A. vd Kooij 
- J. v Til 
- T. v Seventer 
- A. Lunenborg 
- J. v Eijk

0-1 
1-0 
0-1 
1-0
½-½
0-1 
1-0 
1-0

Zoals hierboven dus al blijkt, heeft Rob de Vries zijn eindspel 
alsnog gewonnen. De heer vd Kooy schijnt ook een gewonnen positie 
te hebben gehad - ging alleen op een gegeven moment met de koning 
een verkeerde kant op - en verloor ... helaas.

Uitslagen 5e ronde klasse 1B.

ESG 2 - Groningen 7 3½ - 4½
Unitas 5 - Hoogeveen l 4½ - 3½
Spassky's - J.H. Kruit 5  - 3

Vizier - Leek 4½ - 3½

Stand in klasse 1B:
l. Spassky's 10 (25  - 15)
2. ESG 2 6 (23½ - 16½)
3. Groningen 7 6 (22  - 18)
4. Unitas 5 5 (19  - 21)
5. Vizier 5 (17½ - 22½)
6. Hoogeveen l 4 (20½ - 19½)
7. J.H. Kruit 4 (18  - 22)
8. Leek 0 (14½ - 25½)

- 11 -



Uitslagen 5e ronde klasse 2A.

Roden - Valthermond 5½ - 2½

Veendam 2 - Ter Apel 2½ - 5½

J.H. Kruit 2 - ESG 3 2½ - 5½

Kasteel - Hoogeveen 2 5 - 3

Uitslagen 6e ronde klasse 2A.

ESG 3 - Roden 2  - 6

Valthermond - Veendam 2 5½ - 2½

Ter Apel - Kasteel 4½ - 3½

Hoogeveen 2 - J.H. Kruit 2 4  - 4
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Stand in klasse 2A:
l. Roden 12 (33½ - 14½)
2. ESG 3 9 (27 - 21)
3. Kasteel 7 (28 - 20)
4. Ter Apel 6 (24½ - 23½)
5. Valthermond 6 (23½ - 24½)
6. Veendam 2 4 (21 - 27)
7. J.H. Kruit 2 3 (17 - 31)
8. Hoogeveen 2 1 (17½ - 30½)

Ranglijst, beste externe resultaat.

nr. naam perc. pnt
.

uit
l. T. v Wetten 100 % 3 3
2. G. Jansen 83 % 2½ 3
3. R. de Vries 80 % 4 5
4. W. Hulsebosch 75 % 3 4
5. L. vd Meer

T. v Seventer
62 % 2½ 4

7. A. vd Kooy 60 % 3 5
8. A. Lunenborg 58 % 3½ 6
9. W. Stevens 40 % 2 5
10. J. v Eijk 37 % 1½ 4
11. L. de Jonge 33 % 2 6
12. J. Pieters 30 % 1½ 5
13. R. Hofman 25 % 1 4
14. T. Jonker 20 % 1 5
15. H. Reinders 16 % ½ 3
16 
.

J. v Til 10 % ½ 5
17. J. Oldenkamp 0 % 0 3

- - - - - - - - - - -

De winst van mw. Lunenborg.

A. Lunenborg - P. Calific, zwart is aan zet
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Het was even tellen, maar winst zit er nog in voor wit:
l...Ke2  (l...Kc2  2.Kc4  Kb2  3.Kxb4  Kxa2  4.Kc4  is  natuurlijk 
kansloos - pion g4 valt, en de witte g-pion promoveert ongehinderd 
tot dame) 2.Kc4 Kf2 3.Kxb4 Kg2 4.a4 Kxh2 5.a5 Kxg3 6.a6 Kh2 7.a7 
g3 8.a8D g2

En de nu ontstane variant is theoretisch gewonnen voor wit. Hij 
jaagt steeds met schaak de zwarte koning naar g1 waarna de koning 
een  stapje  dichterbij  doet.  Uiteindelijk  moet  dan  een  situatie 
ontstaan met de zwarte koning (dus) op g1, de witte koning op e3, 
en de witte dame op g3. Kf1 is dan mat. en 1...Kh1 na 2.Dh3+ Kg1 
3.Kf3 uiteindelijk ook.

A G E N D A_

di. 9 april Hoogeveen 1 - E.S.G. 2
10e ronde

ma. 15 april Ter Apel - Hoogeveen 2
di. 16 april 11e ronde
di. 23 april Beker: J.H. Kruit - Hoogeveen 12e 

ronde
di. 7 mei Leek - Hoogeveen 1 13e ronde

di. 14 mei 14e ronde
di. 21 mei CLUB-SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP
di. 28 mei 15e ronde
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Jeugd 12+

Elke vrijdagavond wordt er verbeten gestreden om het kampioenschap 
van Hoogeveen. Laat het ledental dan klein zijn, de strijdvaar-
digheid lijdt daar allerminst onder.
De  strijd  om  de  eerste  plaats  lijkt  vooral  te  gaan  tussen 
Christiaan en Erwin, maar zij weten uit ervaring dat Erik Koppe 
altijd op de loer ligt en zijn kans zal pakken als hij daartoe de 
kans krijgt.
Dan volgen er een aantal spelers met bijna hetzelfde puntentotaal 
en hier is de strijd nog lang niet beslist

De ranglijst na 9 ronden

l. Christiaan Mol 79 
2. Erwin Verhoogt 69
3. Erik Koppe 48
4. Peter Nijmeijer 33
5. Margreet Vink 32.8
6. Luuk van Kooten 32.6
7. Dick de Jong 31
8. Erik Bosscher 25

Dat een aantal clubleden echte schaakliefhebbers zijn blijkt wel 
uit het enthousiaste bezoek aan verschillende schaaktoernooien in 
de omgeving. In Balkbrug behaalden Christiaan en Margreet allebei 
een eerste prijs, terwijl er aan het Jan Schoonbeek toernooi maar 
liefst  4  leden  meededen:  Christiaan  won  de  tweede  prijs,  Erik 
Bosscher  de  derde  en  Erik  Koppe  en  Peter  Nijmeijer  moeten  de 
volgende keer maar weer met nieuwe moed aan de slag.
Ook het Paastoernooi van V.O.G. te Elim werd door onze adspiranten 
goed bezocht en weer met succes. Christiaan en Erwin veroverden 
een eerste en Luuk een tweede prijs. Margreet trok deze keer aan 
het  kortste  eind.  maar  redde  toch  de  eer  door  een  partij  te 
winnen. Bovendien hebben we afgesproken dat het vooral gaat om de 
Olympische Gedachte!

LdJ
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-- UITSLAGEN 7E RONDE --

Ploeger P - Storm JP 1-0
Kremer H - Ike G 0-1
Lahuis H - Bosma LD 0-1
Zijffers R - Duinkerken G 0-1
Kooy A vd - Straat H afg (½-½)
Piepot W - Reinders H ½-½
Krol G - Hofman R 1-0
Jonge L de - Oldenkamp J afg (½-½)
Hoorn J v - Veninga R 1-0
Riethorst K - Dun G 1-0
Altena L - Wetten T v 0-1
Jonker T - Eijk J v 0-1
Lunenborg A - Meer L vd ½-½

-- UITSLAGEN 8E RONDE --

Straat H. - Til J. v 1-0
Krol G. - Jansen G. 0-1
Lunenborg A. - Hoorn J. v 1-0
Riethorst K. - Oldenkamp J. 1-0
Wetten T. v - Jonker T 0-1
Hofman R. - Ploeger P 1-0
Pieters J. - Kooy A vd ½-½
Dun G. - Altena A. 0-1
Reinders H. - Duinkerken G. 0-1
Piepot W. - Jonge L. de 0-1
Storm J.P. - Veninga R. 0-1
Bosma L.D. - Borgman H. 0-1

-- UITSLAGEN 9E RONDE --

Duinkerken G. - Borgman H. 1-0
Ike G.R. - Storm J.P. 1-0
Hofman R. - Piepot M ½-½
Bosma L.D. - Dun G. 0-1
Kremer H. - Lahuis H. 1-0
Hoorn J. v - Straat H. 0-1
Veninga R.A. - Riethorst K. 1-0
Eijk J. v - Krol G.J. 0-1
Til J. v - Stevens W. ½-½
Kooy A. vd - Hulsebosch W. 0-1
Jansen G. - Seventer T. v 1-0
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RANGLIJST NA  9 RONDEN

Een sterke dreiging.

De onvergetelijke Nimzowitsch was niet alleen een fanatieke niet-
roker, maar hij stoorde er zich zichtbaar aan wanneer zijn  tegen-
stander rookte. Hij probeerde daarom vaak om hen te overreden om 
tijdens hun partij het roken na te laten.
Zo had ook Vidmar eens toegezegd, om bij hun onderlinge partij, 
die de volgende dag gespeeld zou worden, niet te roken. Maar zoals 
dat zo gaat, Vidmar had deze afspraak, zo te zien, vergeten.

- 17 -

PUN PNT PL. RATI
TEN TOT TOT

l. G. Jansen 457½ 958½ 1 1722
2. W. Hulsebosch 436½ 897 2 1785
3. R. de Vries 406 800 4 1595
4. W. Stevens 404 813 3 1165
5. L. vd Meer 351 579½ 13 1215
6. T. Jonker 349½ 657 7 1405
7. A. Lunenborg 344½ 669 6 1420
8. T. v Weteen 336 565 15 1370
9. J. v Eijk 318½ 586½ 12 1565
10
.

R. Veninga 283½ 465½ 23 1130
11
.

J. v Til 282 578½ 14 1510
12
.

L. Altena 278½ 532½ 18 1225
13
.

H. Straat 278 632 9 1500
14
.

L. de Jonge 276½ 611 10 1405
15
.

K. Riethorst 275 465½ 22 1350
16
.

G. Krol 267 656 8 1495
17
.

T. v Seventer 255½ 688 5 1620
18. J. Pieters 240 589 11 1265
19
.

G. Dun 237½ 481 19 1195
20
.

J. v Hoorn 234½ 467 20 1260
21
.

G. Ike 232 424 25 1140
22
.

G. Duinkerken 225 466 21 1160
23
.

W. Piepot 217 356 28 1125
24
.

J. Oldenkamp 215 561½ 17 1410
25
.

R. Hofman 206½ 421 26 1330
26
.

H. Reinders 204½ 263½ 30 1165
27
.

A. vd Kooy 181 562 16 1545
28
.

P. Ploeger 161½ 443 24 1335
29
.

J.P. Storm 146½ 298½ 29 1015
30. H. Borgman 143 357 27 1080
31
.

L. Bosma 130½ 242 31 915
32
.

H. Lahuis 128½ 195½ 32 905
33
.

H. Kremer 114 180½ 33 860
34
.

R. Zijffers 100 172 34 905



Want toen hij in een moeilijke stelling aan zet was, pakte hij 
onverstoorbaar zijn tabakszak en zijn pijp uit zijn zak, begon hem 
te stoppen, legde het rookwerk paraat, en trof in ieder geval 
enkele,  voor  Nimzowitsch  hoogst  verdachte  voorbereidingen. 
Toentertijd  bestond  de  regel,  dat  in  dit  soort  gevallen  de 
toernooileiding  beslissend  kon  optreden.  Opgewonden  begaf  onze 
Nimzowitsch zich dus op weg naar de toernooileider, deed bij hem 
kond van zijn leed, en beiden begaven zich naar het strijdperk.
Ondertussen  had  Vidmar  weliswaar  al  zijn  rookvoorbereidingen 
getroffen, maar het rookwerk was nog niet daadwerkelijk in aktie 
gekomen. "Wat wilt u dan", fluisterde daarop de toernooileider, 
"hij rookt helemaal nog niet!" "Ja. maar", antwoordde Nimzowitsch, 
"hij dreigt te gaan roken - en zoals u weet, is de dreiging vaak 
sterker dan de uitvoering!"

1. G. Jansen 457½
2. W. Hulsebosch 436½
3. R. de Vries 406
4. W. Stevens 404
5. J. v Eijk 318
6. J. v Til 282
7. H. Straat 278
8. G. Krol 267
9. T. v Seventer 255½
10. A. vd Kooy 181

Wim Stevens is zijn trotse koppositie kwijt geraakt, en zelfs naar 
een vierde plek gekukeld. Maar de verschillen zijn nog klein. En 
de heer Jansen lijkt op weg naar het clubkampioenschap. Het is nu 
nog maar de vraag of Hulsebosch hem nog in kan halen. Daar is nog 
een forse eindsprint voor nodig. Achter de top vier is het dringen 
geblazen  om  boven  de  degradatielijn  te  blijven.  Slechts  zo'n 
zestig punten scheiden nummer vier van van nummer negen - hier is 
dus nog van alles mogelijk. Alleen de heer van de Kooy blijkt 
duidelijk slecht in vorm te zijn.

Groep B.

l. T. Jonker 349½
2. A. Lunenborg 344½
3. L. Altena 278½
4. L. de Jonge 276½
5. J. Pieters 240
6. J. v Hoorn 234½
7. J. Oldenkamp 215
8. R. Hofman 206½
9. H. Reinders 204½
10
.

P. Ploeger 161½
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Tino Jonker en Ankie Lunenborg  hebben  hun  voorsprong vergroot   
tot   ongeveer   zestig   punten.   In    de achtervolgende   
groep   zijn   weinig    spektakulaire veranderingen te melden. 
Het blijft (nog steeds met  de troosteloze Ploeger onderaan) 
dringen om de degradatie.

Groep C.

l. L. vd Meer 351
2. T. v Wetten 336
3. R. Veninga 283½
4. K. Riethorst 275
5. G. Dun 237½
6. G. Ike 232
7. G. Duinkerken 225
8. M. Piepot 217
9. J.P. Storm 146½
10. H. Borgman 143
11. L. Bosma 130½
12. H. Lahuis 128½
13. H. Kremer 114
14. R. Zijffers 100

Er lijkt niet zo gek veel spannends  te  beleven hier. Steeds 
blijven de heren vd Meer en v Wetten, in deze volgorde, op kop. Op 
enige afstand gevolgd door een groot peloton.

Ditmaal drie partijen uit het "Sterkst bezette toernooi aller 
tijden" (er komen steeds weer nieuwe "sterkst bezette toernooien 
aller tijden"), nl dat van Linares, kort geleden. Deelnemers waren 
daar o.a. Kasparov, Karpov, Timman, en de heel verrassende winnaar 
Ivanchuk. Deze wordt ondertussen toch wel gezien als het nieuwe 
talent, en mogelijke opvolger van Kasparov.

Allereerst een mooi voorbeeld over de kracht van het kleinste stuk 
van het bord, de pion.

Beliavsky - Timman.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 3.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 e5 7.Pge2 c6 
8.Dd2 Pbd7 9.0-0-0 a6 10.h4 b5 11.h5 Da5 12.Lh6 Lxh6 13.Dxh6 b4 
14.Pb1 Dxa2 15.Pg3 Pb6 16.c5! Pc4 17.Td2!! Wit offert een 
kwaliteit om alle zwarte aanvalskansen te elimineren.
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17...Pxd2 18.Pxd2 (Er dreigt nu zowel 19.cxd6 als 19.Lc4) 18...Da1 
19.Pb1 Le6 20.cxd6 Da5 21.Dg5 Dd8 22.dxe5 Pd7 23.Dh6 24.Pf5 Lxf5 
25.exf5 f6 Ook 25.Kh8 26.f6 Tg8 27.Ld3 is geen pretje. 26.Lc4 Kh8 
27.e6 Pe5

28.Td1!! Wit moet niet te snel toehappen. Met 28.e7 Dxd6 29.exf8D 
Txf8 kan hij een stuk winnen, maar zijn dame blijft opgesloten en 
zwart krijgt gevaarlijke tegenkansen.
28...Pxc4 29.e7 De8 30.Dxf8 Dxf8 31.exf8D Txf8 32.Td4 Wit heeft 
zijn  materiaal  teruggewonnen  en  een  gewonnen  eindspel  overge-
houden. Zwart blijft gebonden aan de sterke vrije d-pion en kan 
pionverlies op de damevleugel niet vermijden.
32...Pe5 33.Pd2 Kg7 34.Pe4 Kg7 35.Pc5 Ta8 36.Txb4 Ta7 37.Td4 Ke8 
38.Kc2 a5 39.Kc3 Kd8 40.Pe6 Kd7 41.Pc5 Kd8 42.Te4 h6 43.b3 Ta8 
44.g3  Tb8  45.Txe5!  Creëert  een  tweede  vrijpion  en  beslist  de 
partij. 45...fxe5 46.f6 Ke8 47.d7 Kd8 48.Kd3 Ta8.
1-0

Pikant was de ontmoeting tussen Karpov en Anand. Zij zijn immers 
elkanders tegenstanders in de volgende ronde van het wereldkam-
pioenschap. En het was de vraag, hoe de ex-kampioen het Indische 
snelschakertje aan zou pakken.
Karpov - Anand 
1.Pf3 c5 2.c4 Pe6 3.Pc3 Pd4!? 4.e3 Pxf3 5.Dxf3 g6 6.b3 Gezien het 
geringe succes van wits opzet moeten hier ook 6.a3 Lg7 7.b4 en 
6.d4 Lg7 7.Dd1 bestudeerd worden. 6...Lg7 7.Lb2 d6 8.g3 Een idee 
is ook 8.Dd1 en 9.Le2, hetgeen een hoop pionzetten uitspaart.
8...Tb8! 9.Lg2 Pf6 10.h3 0-0 11.0-0 a6 12.De2 b5 
Zwart heeft zonder moeite gelijkspel bereikt. 13.cxb5 axb5 14.Pxb5 
La6 15.a4 Dd7 is nu niet aan te bevelen voor wit. 13.d3 b4 14.Pd1 
a5 15.a4 e5 16.e4 h5 17.h4 
In  deze  dichte  stelling  valt  voorlopig  weinig  te  beleven.  Een 
kolfje naar Karpov's hand?  17...Pe8 18.Pe3 Pc7 19.Kh2 Pe6 20.Lh3 
Lh6 21.Pg2
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Vrijwel noodzakelijk als wit ooit f2-f4 wil doorzetten. Met 21.Pd5 
Pc7 valt niet veel te bereiken.
21...Lg7  22.Tae1  Tb7  23.Lxe6?!  Waarschijnlijk  is  23.f4  exf4 
24.gxf4 Pd4 beter, omdat wit dan zijn lopers op het bord houdt. Na 
25.Lxd4 Lxd4 26.f5 of 28.Lxc8 blijft de stelling gelijk.
23...Lxe6  24.f4  Lg4  25.Dd2  Te7  26.Pe3 26.f5  kwam  zeker  in 
aanmerking:  26...gxf5  27.exf5  f6  28.Df2!  met  een  moeilijk  te 
beoordelen stelling. 
26...f5 27.exf5 gxf5 28.Pd5 Te6 29.Df2 Tfe8

30.Lc1? Hoe Karpov zo'n zet kon doen is een raadsel. Na 30.fxe5 
kan hij groot voordeel bereiken: bv.30 Lxe5 31.Lxe5 Txe5 32.Txe5 
Txe5 33.Te1. 30...e4! Natuurlijk.
31.dxe4 Txe4 32.Txe4 Txe4 33.Te1 Txe1 34.Dxe1 Kf7 35.Dd2?! ook 
niet de beste. Meer weerstand lijkt 35.Kg2 te bieden, ook al houdt 
zwart dan voordeel met 35...Ld4! 36.Le3 De8 37.Kf2 De4 38.Lxd4 
cxd4! (de zwarte dame mag de e-lijn niet verlaten) 39.Pc7 Lh3! 
40.Dxe4 fxe4 41.Pb5 e3 en zwart wint 35...Lf3! 36.Pc3 Le4 37.Lb2 
Lxb2 38.Dxb2 Df6 39.Dxf6 Kxf6 
Dit eindspel, op het eerste gezicht misschien nog niet helemaal 
duidelijk, wint vrijwel automatisch voor zwart. 40.Kg1 Lb1! Dreigt 
41.La2. Niet de juiste manier is 40..Ke6 41.Kf2 d5 42.Ke2.
41.Kf1 Lc2 Pd2 Ke6 43.Kf2 d5 44.cxd5 Kxd5 Dreigt 45 ..Kd4 45.Ke3 
Ld1! En brengt wit in zetdwang 46.Kd3 Lxb3 
En zwart gaf zich gewonnen.Na 47.Fxb3 c4 48.Ke2 cxb3 49.Kxb3 Ke4 
is alles voorbij. 0-1.

Tenslotte een hele slechte van onze Nederlander, dan wel een hele 
goeie van de Indiër.
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Anand - Timman.
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Ld3 e5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Lg4 6 d5 Pe7 7.c4 Pg6 
8.g3 Le7 9.Pc3 De8 10.Le2 0-0 11.h4! Wit heeft een groot ruimte-
overwicht verkregen en het is voor zwart niet gemakkelijk een 
constructief plan te bedenken.
11...c5? Dit kan niet de bedoeling zijn van de vorige zet. Waarom 
geen 14...Dd7? Zwart lijkt niet bang te hoeven zijn voor 15.Pxd6 
Pxf2! Wit staat dan na 16.Kg2 beter, maar dit is minder erg dan 
wat in de partij gebeurt.
12.Pd2 Ld8 13.Lxg4 Pxg4 14.Pb5 Le7 15.h5 Ph8 16.f3 Ph6?! De zet 
16...Pf6 ziet er gezonder uit. 17.g4 a6? Zwart wordt nu het 
slachtoffer van een combinatie. Na 17...Dd8 komt wit er nog niet 
zo snel doorheen.
18.Pxd6 Lxd6 19.g5 f5 20.gxh6 f4 21.hxg7 Kxg7 22 Pb3 Pf7 23.Ld2 
Tg8 24.Pa5 Kh6 Ook andere koningszetten hebben nadelen. 25.Db3 Tb8 
26.0-0-0 Tg2 27.Dc3 Dd7?

28.Lxf4.1-0.

Oplossing "stelling":
Simpel en sterk: 1...Pe1 2.Kh2 (of 2.Txe1 Dxc2 
3.Txe8 Txe8 4.Pxe8 De4) 2...Dxc2 (of 2...Pxc2 
3.Pxf5 Pxa1) 3.Txc2 Pxc2 4.Te1 Pxa3 0-1 
(Bogdanovic - Petursson, Aosta,1990).
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