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 Schaakclub Hoogeveen  

Kamer van Koophandel: 40046942 
Aanzet   is het clubblad dat minstens vijfmaal per jaar verschijnt 
19e jaargang nummer 4, april 2005 

Redactie: F.v. Amerongen tel. 267487 
  P. Sybesma  tel. 268841 
Redactieadres: De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen 
 e-mail:  redactie@schaakclub-hoogeveen.nl 

Bestuur Schaakclub Hoogeveen 
Voorzitter: B. Janmaat tel. 262255 
  Eisenhowerstraat 37 7901 AG Hoogeveen 
 e-mail:  voorzitter@schaakclub-hoogeveen.nl 
Secretaris: F.v. Amerongen tel. 267487 
  De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen 
 e-mail:  secretaris@schaakclub-hoogeveen.nl 
Penningmeester:  W. de Berg tel. 277680 
  Ericalaan 52 7906 NE Hoogeveen 
 e-mail:  penningmeester@schaakclub-hoogeveen.nl 
Competitieleider: M.W. Jonker tel. 275422 
  Helios 71 7904 HB Hoogeveen 
  (aan/-)afmelden uiterlijk dinsdag 18.00 uur 
 e-mail:  competitie@schaakclub-hoogeveen.nl 

De schaakclub op Internet: www.schaakclub-hoogeveen.nl 
Jeugdleider: M. Snuverink tel. 331357 
  Kerkweg 45 7936 TJ  Tiendeveen 
 e-mail:  team-3@schaakclub-hoogeveen.nl 
 

Clublokaal: Gebouw Salawaku tel. 264898 
 Zuidwoldigerweg 7 (bij carpoolparkeerplaats A28) 
Clubavond: Schaakschool: dinsdag 18.30 - 19.30 uur 
 Junioren/Senioren: dinsdag 19.30 - 24.00 uur 
Contributie: Senioren: € 82,50 per jaar  
 Jeugdleden: € 50,- per jaar  
 Huisgenootleden € 10 korting  
  (maar dan geen club- en bondsblad) 
 Girorekening 9429848 t.n.v. S.C. Hoogeveen 

 

Belangstellenden kunnen ter kennismaking 
een maand geheel vrijblijvend meedoen 
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Inhoud AanzetAanzetAanzetAanzet   April 2005 

Beste clubgenoten 
De tijd tussen deze Aanzet en de vorige was een heel bewogen periode. 
Op het schaaktechnische vlak zijn de externe resultaten niet om over naar 
huis te schrijven. Volgend jaar gaan we er weer met frisse moed tegen aan.  
Onze afvaardiging is in de jaarlijkse confrontatie verpletterend verslagen 
door de schakers uit Damwoude, dit alles overigens in een zeer vriend-
schappelijke sfeer. Voor de thuisblijvers een aanrader voor komend jaar.  
Het eind van de tweede periode werd gekenmerkt door een door de club 
rondzoemende reeks van onregelmatigheden.  Het lijkt inderdaad of 
dergelijke gebeurtenissen zich op een of manier samenballen in de tijd. We 
hebben als bestuur in een extra vergadering naar beste weten knopen door 
gehakt en ik hoop dat de volgende “knoop” ver in de toekomst mag liggen. 
De uitkomst van ons beraad staat elders in deze Aanzet.  
Bovenstaand gekissebis verdwijnt in het niet bij het onverwachte overlijden 
van Henk Lunenborg. Anky, nogmaals veel sterkte en er blijft een bord 
voor je klaar staan. Ook het overlijden van erelid Hendrik Straat, hij heeft in 
het verleden veel voor onze club betekend, is niet ongemerkt aan ons 
voorbij gegaan. 
De geboorte van dochter Eline van Pieter Sybesma was een beter bericht. 
En onze interne competitie is weer uitgebreid met twee nieuwe leden. Ik 
verwelkom graag Jetze v/d Veen en Johan Tuls. 
Tenslotte wil ik onze jeugdleden die in de verschillende “stappen” examens 
gaan afleggen veel goede moed. 
Het is langere tijd goed gegaan maar mag ik nogmaals iedereen verzoeken 
in de speelzaal stilte te betrachten (ik zal zelf ook mijn best doen) 
 Bert 
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Henk Lunenborg 
Van het ene moment op het andere overleed op 20 maart Henk Lunenborg. 
De echtgenoot van Anky die velen van ons persoonlijk goed hebben 
gekend. Een hartelijke man die altijd wel bezig was met een klusje voor 
deze of gene, heel veelzijdig ook.  
Op schaakgebied deed hij ook van alles, maar na een paar jaar bij VOG 
Elim toch niet meer achter het bord. Wel op organisatorisch vlak. Wij 
hebben nu een Paastoernooi, maar in de jaren negentig was dat een groot 
evenement van VOG in restaurant Schoonhoven. Henk was altijd van de 
partij bij de organisatie hiervan. Hij was de afgelopen 15 (?) jaar ook leden-
administrateur van de Nosbo. 
Voor onze club heeft Henk er ook meer dan 10 jaar voor gezorgd dat de 
Aanzet elke keer keurig gekopieerd en geniet werd en vaak ook nog netjes 
bijgewerkt op de snijmachine, iets waarover ooit een adverteerder, die wel 
meer van zulke blaadjes onder ogen kreeg, zijn waardering over uitsprak. 
Zo zullen sommigen hem ook nog kennen, die man die een enkele keer op 
dinsdagavond kwam binnenlopen met een doos nog warme Aanzetten 
onder de arm. 
Voor Anky is er een heel groot gat in haar leven geslagen. Bert en ik zijn bij 
haar op bezoek geweest en ik hoor van veel meer mensen dat ze dat ook 
gedaan hebben. Ik zou zeggen, schroom niet, pak de telefoon en/of ga op 
bezoek, hier merk je dat je bij een club hoort en niet alleen maar voor een 
potje schaak. Frans 
 
 

Redactioneel 
Vreselijke titel natuurlijk, of moet het zijn: “Redactiologisch gesproken”? 
Er staat April op de omslag, maar ik denk niet dat ik ze vanavond op de 
laatste clubavond van April nog kan uitdelen. De inhoud zal toch groten-
deels blijven zoals ik begin deze maand voorzien had: Nosbo-verslagen van 
de 5e en 6e ronde en de eindstand van Nosbo en de 2e periode. De tabellen 
met individuele resultaten en de verslagen van de laatste ronde-wedstrij-
den komen de volgende keer wel. 
Blijf uw spectaculaire partijen en blunders insturen, hoe meer diagrammen 
in het blad, hoe liever! 
 Frans 

Inleverdatum kopij: 5 juni 
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Programma 
datum Nosbo Interne Opm.  
15-apr 7  Hoogeveen 4 - Unitas 7 
18-apr 7  Staunton 2 - Hoogeveen 2 
18-apr 7  Rochade 2 - Hoogeveen 3 
19-apr 7 4 Hoogeveen - Assen 2 
26-apr  5  
3-mei  S3 Snelschaak 
10-mei  6  
17-mei  7  
24-mei  8, B6 Bekerfinale 
31-mei  9  
7-jun  10  
14-jun  S4 Snelschaak 
21-jun  D Doorgeefschaak e.d. 
21,28 jun, 5,12,19,26 juli  vrijhouden voor zomerschaak, bericht volgt 
 
6 sept   Algemene Ledenvergadering 
13-sept  1  competitiestart 
 
 
 

10 vragen aan... Dick de Jong 
Hobbies: schaken en sterrenkunde 
Favoriete film: The Day After Tomorrow (meest recent gezien) 
Favoriete drank: gewoon bier 
Vergeet vaak: van alles 
Zoals: losse troep (briefjes enzo) 
Speelt: 1.e4 (met wit) en 1.e4 e5 of 1.d4 d5 (met zwart) 
Verliest door: meer denken te zien dan wat er werkelijk in de 

stelling zat … 
Gewonnen van: gewonnen van ? Dick speelt nogal vaak remise (de 

laatste tijd) 
Grootste wens: “heel veel bier” (zie ook de laatste vraag) 
Streven: breder openingsrepertoire 
Wil je nog ergens op terugkomen ? Ja, op de eennalaatste vraag. 
Bier is gewoon lekker. Dat is dus NIET m’n grootste wens ! 
 Pieter Sybesma 

 5

Nosbo-competitie: eerste klasse 
Donderdag 24 maart speelden we de laatste uitwedstrijd van het seizoen 
tegen Unitas 6. We begonnen gelijk goed. V/d Star en De Jong wonnen van 
hun jeugdige tegenstanders (deels invallers uit Unitas 7). Janmaat had zijn 
avond niet en wist uiteindelijk toch een half punt binnen te slepen door zijn 
tegenstander eeuwig schaak te houden. Jonker en v/d Sluijs en ikzelf 
wonnen eenvoudig nadat onze tegenstanders simpel materiaal weggaven. 
Sadallah leek ook snel te winnen, maar blunderde. Het leek remise te 
worden. Maar iedereen die Sadallah kent weet dat hij daar geen genoegen 
meeneemt en uiteindelijk wist hij alsnog te winnen. Snuverink speelde een 
goede partij, alleen hij verbruikte heel veel tijd. In tijdnood gaf hij een stuk 
weg in een goede stelling en gaf na een aantal zetten na tijdnood op.  
We hebben deze avond een duidelijke overwinning geboekt, maar dit 
mocht ook wel eens na de laatste nederlagen. Christiaan Mol 
Unitas 6 1500  -  Hoogeveen 1690 1½-6½ 
J. Achterhof 1641  -  O. Sadallah 2018 0-1 
M. Smulders 1595  -  C. Mol 1802 0-1 
J. Batterink 1644  -  B. Janmaat 1674 rem 
G. Nijhof 1581  -  M. Snuverink 1434 1-0 
A. v/d Borg 1528  -  K. v/d Sluijs 1674 0-1 
M. Marmann 1488  -  D. de Jong 1621 0-1 
H. van Dijk 1263  -  T. Jonker 1659 0-1 
L. Warmelink 1257  -  R. v/d Star 1642 0-1 
Het tweede had thuis tegen Groningen 5 de laatste kans om de degradatie 
af te wenden, maar ook ditmaal bleek het verschil in gemiddelde rating niet 
helemaal zonder invloed op de resultaten. Net als de andere keren was de 
opstelling weer zo willekeurig gehusseld, dat de pijn van het spelen aan 
hoge of lage borden redelijk verdeeld was. Voor het resultaat maakte het 
allemaal vrij weinig uit. Stevens en De Jonge werden op de topborden 
gestaag weggedrukt.  
Hoogeveen 2 1617  -  Groningen 5 1741 2½-5½ 
W. Stevens 1625  -  K. Ruygendijk 1710 0-1 
L. de Jonge 1588  -  D. Knight 1887 0-1 
H. Verwijs 1608  -  B. Beijer 1759 rem 
K. Hofstee 1640  -  T. Tilma 1710 rem 
T. Jonker 1659  -  R. Holtz 1699 rem 
F. van Amerongen 1650  -  T. Ensink 1762 0-1 
J. van Til 1510  -  J.J. Groot 1704 1-0 
M. Hofstra 1652  -  M. Vos 1694 0-1 
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Hendrik Straat 
Op 6 april 2005 is overleden ons erelid en oud-voorzitter Hendrik Straat. 
Hij was al geruime tijd ziek. Hij werd 87 jaar. 
Geboren en getogen in Utrecht kwam hij na zijn pensionering in Drenthe 
wonen. Hij meldde zich bij Schaakclub Hoogeveen en nam na enige tijd ook 
de organisatie op zich van het Nieuwjaarstoernooi van de club, begin jaren 
’80. Van 1987 t/m 1993 was hij een ambitieus voorzitter van de vereniging, 
met als hoogtepunt de grootse viering van het 60-jarig jubileum in de Bonte 
Wever in 1988.  
Ikzelf herinner me hem vooral als mijn tegenstander op mijn eerste 
clubavond hier in Hoogeveen, een dergelijke herinnering zal de meesten 
van jullie wel bekend voorkomen. Voor hem was ik natuurlijk niet de 
eerste, maar al gauw merkte ik dat hij iedereen kende en voor wie in de 
buurt van zijn bord langsliep altijd een vriendelijk woord klaarhad. Een 
eigenschap van voorzitters?!  
Sinds 1998 moest hij om gezondheidsredenen afzien van deelname aan de 
clubavonden, maar hij kwam nog jaren wel elk najaar in zijn rolstoel met de 
lift in de Raadzaal kijken hoe zijn clubgenoten (en beneden ook de groot-
meesters) het deden bij het VAM/Essent toernooi. 
Ongeveer de helft van de huidige leden heeft hem nog meegemaakt en 
bewaart nog een hartelijke herinnering aan hem. Hij laat daarom geen 
leegte achter en wij hopen dat dit besef zijn vrouw en naasten helpt om dit 
gemis te dragen. 
 FvA 
 
 
 
 
 
 
Alweer zijn de letters van de namen van enkele clubgenoten of bekende 
topschakers gehusseld. Wie gaan hier dit keer achter schuil? 
Oplossingen uit het vorige nummer: 
Trambaantje = Bert Janmaat; Boemantoertje = Jeroen Bottema; Snaren of 
vangarmen = Frans van Amerongen; Nightloser = Nigel Short;  
m... ‘n kruisvarken? = Mark Snuverink; Is prima beestje! = Pieter Sijbesma 
 

Anagrammen 
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Het derde 
Het derde is ook gedegradeerd, maar heeft het de nummers 1 en 2 wel 
lastig gemaakt. Dwingeloo werd tweede in deze klasse en mag promotie-
degradatiewedstrijden spelen. Maar tegen het derde werd het wel 4-4. 
Afgetekend kampioen werd Haren 4, voorheen Morphy’s Law waarmee 
ook het tweede het vroeger erg moeilijk heeft gehad.  
Dit team was de tegenstander in de zesde ronde. Aan de vier topborden 
hebben ze spelers die bij ons alle vier zouden meespelen om het clubkam-
pioenschap (en die eigenlijk thuishoren in Haren 3), ‘onder de gordel’ 
waren ze kwetsbaar. Rudi hield alweer stand aan bord 1 tegen een 1900+ 
speler, heel knap. Aan de laatste 3 borden werd de winst met kunde of 
geluk binnengehaald door Hoogeveen, net een halfje tekort, maar dat had 
niemand ook verwacht. Hieronder de partij van Mark. 
 FvA 

Hoogeveen 3 1586  -  Haren 4 1704 3½-4½ 
R. Danker 1647  -  J. Lulof 1920 rem 
T. Boelema 1640  -  G. Mellink 1839 0-1 
P. Nijmeijer 1544  -  I. Maat 1799 0-1 
J. Bottema 1508  -  J. Mellink 1799 0-1 
F. Doornbos 1557  -  R. Goedhart 1685 0-1 
J. Krikken 1586  -  T. de Vries 1400 1-0 
M. Snuverink 1582  -  H. Lassche  1-0 
P. Sybesma 1624  -  C. Graafland 1488 1-0 
 

Partij met commentaar van Mark (en ook nog van Fritz, red.) 
A. Lassche - M. Snuverink  (Haren 4 - Hoogeveen 3)  
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pf5 d6 6.Pe3 Pf6 7.Pc3 Le7 8.a3 0-0 
9.Lc4 Le6 10.Ped5 Tc8 11.0-0 a6 12.La2 Te8 13.f4 Lg4 ? dat kan natuurlijk 
nooit, de dekking wordt met schaak geruild en wit komt een stuk voor. 
Stap 2: uitschakelen verdediging.    diagram 
14.Pxf6+ Lxf6 15.Dxg4 Pd4 16.Dd1 (16.fxe5 
dxe5 17. Pd5 Kh8 18. c3 een stuk voor, een onover-
winnelijk paard en dreiging tegen de koning, wit 
staat nog geweldiger.) 16...exf4 17.Lxf4 Db6? 
18.Le3! 18...Dxb2 alweer een misrekening, te 
gretig? (nee, het ging al een zet eerder mis) 
19.Lxd4 Lxd4+ (19...Dxa1!? 20.Dxa1 Lxd4+ 
21.Kh1 Lxc3 lijkt leuk, maar na 22.Lxf7+ Kh8 
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23.Lxe8 Txe8 [23...Lxa1 24. Tf8#] 24. Dxc3 verliest zwart ook) 20.Dxd4 Tf8 
21.Pe2 Dxc2 Zwart dacht hier wel even wat te kunnen ruilen en een 
pionnetje te kunnen pakken, dat pionnetje pakken gebeurde ook, maar nu 
staat zwart zelfs 2 lichte stukken achter, maar heeft wel een voorsprong van 
2 pionnen. Normaal zou ik nu opgeven, maar aangezien dit een partij voor 
de externe competitie was, speelde ik door.  
22.Pg3 (22. Lxf7+ Kh8 23. Lc4 is nog beter) 22...Tce8? Wit kan de partij nu in 
één zet definitief beslissen. Met Tfc1 staat de zwarte dame zodanig 
aangevallen dat zwart met nog meer achterstand komt te spelen. Maar 
gelukkig ben ik niet de enige aan het bord die 'blundert'. 
23.Ph5 Te5 24.Dxd6 Dxe4    diagram 
25.Dxf8+?? [(red.):Wit weet ook niet goed hoe hij 
het moet afmaken. Met de moordende penning door 
La2 had hij het meteen moeten uitmaken met Txf7 
Txf7 en Tf1, Nu is er ineens weinig van de voor-
sprong meer over] "Wit had al allemaal indirecte 
matdreigingen, maar wil het nu snel beslissen, 
zo het lijkt. De witte dame slaat de zwarte 
toren. Ik wou in deze situatie bijna opgeven, ik 
zag eerst zelf namelijk even geen goede 
voortgang meer binnen enkele zetten. Misschien dacht wit hier op een of 
andere manier voordeel uit te kunnen halen, maar het tegendeel is waar.  
25...Kxf8 26.Txf7+ Ke8 27.Pxg7+ Kd8 28.Td1+ Kc8 29.Pe6!? De3+ [brengt 
een mat-achter-de-paaltjes in de stelling, voor wat het waard is. (red.)] 30.Kh1 
Txe6 31.Lxe6+ Dxe6 32.Tdf1 h5 ? Dit is natuurlijk wel de allerslechtste zet 
die zwart kon bedenken, wit kan hier vervolgens spelen, Tf8+, T1f7+, Tf6 
en de zwarte dame valt tegen een enkele toren  Over en sluiten dacht ik, 
maar toch werd er weer een andere zet gespeeld. 33.h3? (33. Tf8+ Kd7 34. 
T1f7+ Kd6 35. Tf6) 33...De3 34.Th7 Dxa3   
Pas toen ik mijn dame had losgelaten zag ik dat ik het veld f8 verdedigde, 
gelukkig maar want anders was het mat in een. Hoezo geblunder van 
zwarte kant? 35.Txh5 b5 36.Tf7 Da1+ 37.Kh2 Dd4 38.Thf5 Dd6+ 39.Kh1 
Dd1+ 40.Tf1 Dd4 41.T7f4 Dd5 42.T4f3 b4 43.h4 a5 44.Tf5 De4 45.T1f4 
De1+ 46.Kh2 a4 47.h5 a3 48.h6 a2 49.h7 a1D  
Ik weet nog steeds niet hoe in mijn pion eigenlijk aan de overkant heb 
gekregen, maar het is me gelukt. 50.Tf8+ Kd7 51.h8D Dh1+ !! 52.Kg3 
Dhxh8 53.Txh8 Dxh8 54.Tf3 Dc3 55.Kf2 Dxf3+ 56.gxf3 b3  
Wit gaf op. De partij zal me nog lang heugen, omdat ik een paar keer glad 
verloren stond, maar uiteindelijk toch het volle punt in ontvangst mocht 
nemen"  Mark Snuverink 
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Reglementenkennis (3) 
Dit stukje zal maar voor een deel gaan over reglementen en meer over het 
spelen in een externe wedstrijd. Ik wil het vooral hebben over het letten op 
je eigen en des tegenstanders tijdgebruik. Dat kan behoorljk van invloed 
zijn op het verloop van een externe wedstrijd. Kijk maar in de Nosbo-
verslagen.  
Eerste regel: hou je zenuwen in bedwang door je bewust te zijn van je eigen 
tics. Denk er tijdens een partij bewust aan dat je niet nodeloos met je hand 
gaat wapperen boven het stuk waarmee je van plan bent te spelen. Het kan 
je tegenstander op een idee brengen, het kan hem hinderen en het laat hem 
in elk geval duidelijk zien dat je niet het volste vertrouwen hebt in de 
afloop. Dito voor wiebelen met de voeten en ga maar door. Ik weet het, het 
kan behoorlijk moeilijk zijn, maar als je je voorneemt een paar keer per 
partij bewust te denken:”Niet wapperen, niet wiebelen..”, dan moet dat te 
verhelpen zijn. 
 
Een andere manier om tijdnood te hanteren is doelbewust gebruik te 
maken van het recht om niet meer te noteren als je minder dan 5 minuten 
op de klok hebt. Tel die paar zetten die je nog moet doen in je hoofd mee en 
ga voor de zekerheid door t/m zet 41, daarna neem je weer gewoon de tijd 
voor je zetten. Het is belangrijker om je niet te laten afleiden door het 
noteren dan een vals gevoel van veiligheid dat je weet hoeveel zetten er 
gedaan zijn. En aan het eind van de partij is noteren natuurlijk helemaal 
niet belangrijk meer, tenminste voor jezelf. 
Bijwerken van de notatie stel je doelbewust uit tot na het vallen van een 
(meestal je eigen) vlag! Dat moet wel in je eigen tijd, maar je mag de notatie 
van de tegenstander of de arbiter erbij gebruiken. 
 
Als je tegenstander nog wel meer dan 5 minuten heeft, moet die noteren; als 
hij het niet doet: de scheids erbij halen! En als beiden geen 5 min. meer over 
hebben, dan moet de scheids of een assisitent aanwezig zijn om te noteren 
en het vallen van een vlag te constateren. (ook zelf blijven opletten!) 
Maar het beste is nog om te zorgen dat je niet in zulke tijdnood komt. Een 
vuistregel die ik geleerd heb van een veelvoudig Limburgs kampioen is: 
neem als regel 10 minuten voor de eerste 10 zetten. Bij minder tijdverbruik 
loop je het risico dat je bij het afraffelen van een overbekende opening toch 
ergens een kleinigheid in zetvolgorde over het hoofd ziet. Bij (veel) meer  
tijdverbruik probeer je achter het bord de openingstheorie opnieuw uit te 
vinden en dat heeft niet zoveel zin.  
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Rond de 12e zet moet in de meeste partijen een eerste cruciale beslissing 
genomen worden. Neem daar genoeg tijd voor, maar verlies je niet in 
eindeloos doorrekenen van dezelfde varianten. Als je steeds vergeet wat het 
probleem ook alweer was bij Pxf4, ben je gewoon of te moe of te weinig 
geconcentreerd, dan kun je beter een zet doen en dan meteen even een 
rondje lopen om de gedachten te verzetten, dat is beter bestede tijd. 
Vervolgens zorg je er altijd voor dat het eerste uur voorbij gaat tussen zet 
20 en 25; als dat ook lukt, moet het niet zo moeilijk zijn om bij zet 35 uit te 
komen voor de laatste 5 minuten ingaan. 
En natuurlijk geen tijd verdoen door vast vooruit te rekenen als je maar één 
reglementaire zet kunt doen. Hoe vaak ik niet zie dat iemand bij een schaak 
op de onderste rij toch nog 2 minuten bezig is om de K op het enige vlucht-
veld te zetten... brrr! 
Maar anders is te snel zetten niet goed, de volgende situatie komt vast 
bekend voor: je hebt een tijd nagedacht over een zet, een mooi plan bedacht 
en het meest waarschijnlijke antwoord op de zet die je uiteindelijk doet 
weet je ook al en dan weet je meteen weer wat je dan wilt doen. Je doet de 
zet, loopt even weg naar toilet of bar en bij terugkomst zie je dat het ver-
wachte antwoord inderdaad gespeeld is. Meteen speel je je geplande eigen 
antwoord en op het moment dat je het stuk neerzet zie je ineens de lijn of 
diagonaal die door jouw eerdere zet of die van je tegenstander (bijna) is 
opengegaan, met of heel vervelende gevolgen voor jou of een gemiste kans. 
Altijd even ‘je vingers natellen’ voor je je geplande zet doet. 
 
In het volgende nummer komt nog iets over de wijzigingen (mobiele 
telefoons, noteren...) in het nieuwe FIDE-reglement dat per 1 juli in werking 
treedt. Maar eerst wil ik naast het tijdverbruik ook de hantering van de 
regels in je eigen externe partijen aan de orde stellen.  
Het ging goed, onlangs in Veendam, de wedstrijdleider was alert en vond 
dat hijzelf moest ingrijpen in tijdnood van de benadeelde speler. Hij deed 
dat zelfs ten gunste van ons vijfde op de regel ‘aanraken is zetten’, terwijl ik 
uit het verslag niet kan afleiden dat Galenkamp in tijdnood verkeerde. Als 
de scheids er niet bijgestaan had en Galenkamp zou zelf ook maar half 
gereageerd hebben op de onreglementaire zet (wel de zet laten terug-
nemen, maar niet eisen dat met hetzelfde stuk gezet zou worden) had dat 
zomaar een punt kunnen kosten. In externe partijen mag je verwachten dat 
de deelnemers de regels kennen en dat ze ook jou eraan zullen houden. 
Laat dan niet uit misplaatste zogenaamde sportiviteit na om zelf naleving 
van de regels te eisen. 
 Frans van Amerongen 
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Nosbo-competitie: eindstanden  
Pl. Klasse 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 Mp  Bp Ra TPR 
1 Roden   5 4,5 6,5 5,5 5,5 7,5 7 14 41,5 1795 1873 
2 Haren 3 3   4 5 5,5 4,5 4,5 5,5 11 32,0 1711 1742 
3 Staunton 2 3,5 4   6 6 1,5 5 7 9 33,0 1774 1755 
4 Hoogeveen 1,5 3 2   5 6,5  5 6 23,0 1727 1694 
5 Groningen 5 2,5 2,5 2 3    5,5 5,5 4 21,0 1741 1688 
6 Unitas 6 2,5 3,5 6,5 1,5    4 2 3 20,0 1586 1629 
7 Assen 2 0,5 3,5 3  2,5 4   5,5 3 19,0 1619 1615 
8 Hoogeveen 2 1 2,5 1 3 2,5 6 2,5   2 18,5 1615 1584 

              
Pl. Klasse 2C 1 2 3 4 5 6 7 8 Mp  Bp Ra TPR 
1 Haren 4   4 6,5 5,5 5,5 5,5 4,5 7 13 38,5 1728 1698 
2 Dwingeloo 4   5,5 6 5 3,5 4 6,5 10 34,5 1694 1630 
3 Kasteel 2 1,5 2,5   4 4 5 5,5 6,5 8 29,0 1530 1580 
4 Assen 3 2,5 2 4   5 6 5,5 3 7 28,0 1545 1589 
4 Groningen 7 (j) 2,5 3 4 3   5 4,5 5,5 7 27,5 1514 1582 
6 Oostermoer 2 2,5 4,5 3 2 3   4 5 5 24,0 1539 1524 
7 Hoogeveen 3 3,5 4 2,5 2,5 3,5 4   4,5 4 24,5 1532 1523 
8 Rochade 2 1 1,5 1,5 5 2,5 3 2,5   2 17,0 1479 1427 
            
Pl. Klasse 3A 1 2 3 4 5 6 7 8 Mp  Bp Ra TPR 
1 Haren 6   5 2,5 3,5 3 5 5 3,5 11 27,5 1403 1505 
2 Haren 5 1   4 1,5 4 3,5 5 4 10 23,0 1352 1452 
3 Assen 5 (j) 3,5 2   3,5 2 3 5 5 9 24,0 1471 1424 
4 Kasteel 3 (j) 2,5 4,5 2,5   2,5 4 5 5,5 8 26,5 1415 1451 
5 Hoogeveen 4 (j) 3 2 4 3,5   2,5 5,5 3 8 23,5 1283 1416 
6 Unitas 7 (j) 1 2,5 3 2 3,5   4 5 7 21,0 1401 1397 
7 ESG 5 (j) 1 1 1 1 0,5 2   3,5 2 10,0 1348 1171 
8 Kasteel 4 (j) 2,5 2 1 0,5 3 1 2,5   1 12,5 1352 1190 

            
Pl. Klasse 3B 1 2 3 4 5 6 7 Mp  Bp Rat. TPR 
1 Veendam 2   4 3,5 2,5 4 4,5 4 10 22,5 1424 1495 
2 Hoogeveen 5 2   3 5,5 4 4 4 9 22,5 1414 1508 
3 Ter Apel 2,5 3   2 4 3,5 3 6 18,0 1392 1459 
4 ESG 3 (j) 3,5 0,5 4   2  3,5 6 13,5 1474 1389 
5 ESG 4 2 2 2 4   2 3,5 4 15,5 1409 1360 
6 HSP 3 1,5 2 2,5  4   3 3 13,0 1377 1323 
7 J.H. Kruit 2 2 2 3 2,5 2,5 3   2 15,0 1404 1370 
 
 

Oef, hete snoek 
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Jeugdcompetitie 
Bij de jeugdschakers heeft Mark Dijkstra dit seizoen de dubbel behaald. Het 
bekertoernooi won hij met grote overmacht, maar in de competitie kreeg hij 
veel tegenstand van zijn jongere broer Stefan. Mark was aan het begin van 
het seizoen de grote favoriet voor de titel, maar het ging al in de eerste 
ronde mis toen hij van zijn broer verloor. Toen hij de klap te boven was en 
een paar weken later de leiding in de competitie had gepakt, leed hij 
opnieuw een verrassende nederlaag. Aan het eind van de competitie bleek 
hij toch over de langere adem te beschikken. 
 

Tegen het eind van het jaar kwam Johan Tuls op de club. Hij had meteen 
het niveau om bij de senioren mee te spelen. In de jeugdcompetitie kon hij 
geen rol van betekenis meer spelen, maar in het bekertoernooi wel. Hij 
bereikte de finale. Daarin moest hij aantreden tegen Mark. Mark liet echter 
gedecideerd zien wie de beste jeugdspeler van dit seizoen is. 
 

De krachtsverschillen waren klein dit seizoen. De schakers die Stap 3 doen 
in de opleiding, waren duidelijk de sterkste. Stap 2-spelers vormden een 
brede middenmoot. Alle spelers uit deze groep lieten op enig moment 
tijdens het seizoen zien over het nodige talent te beschikken. 
 

De beginnende schakers uit Stap 1 hadden moeiten om de anderen bij te 
houden. Tijdens het schaakjaar lieten ze wel zien gretig te willen leren. Ook 
zij boekten, vooral tegen het einde van het jaar, enkele aansprekende 
resultaten.  
 Jeroen Bottema 
Bekeruitslagen 
1e RONDE 
Johan-Ruben S  1-0 
Jetse-Jan  0-1 
Tjarda-Stefan D  0-1 
Stefan W-Tim  0-1 
Jordy - Ruben H  0-1 
Mark - Maatje  1-0 

KWARTFINALE 
Iris - Johan  0-1 
Jan - Irmo   
 ½-½; ½-½; 1-0 
Tim - Stefan D  1-0 
Ruben H - Mark  0-1 
 

HALVE FINALE 
Mark - Tim  1-0 
Johan - Jan  1-0 
 
FINALE  
Johan - Mark   0-1 

 
 
 
 
 

It’s only me 
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Grandprixtoernooien 
Ondanks ons eigen paastoernooi had Stefan Dijkstra zich aangemeld voor 
het Grand-Prix-toernooi van Delfzijl, want hij wilde zijn tweede plaats op 
de ranglijst verdedigen. Samen met zijn  vader is hij naar het hoge noorden 
gereden, maar zijn enthousiasme had helaas geen succes. Stefan werd 
ingedeeld in groep C en die groep was duidelijk te sterk voor hem: hij wist 
slechts een half puntje te scoren en moest genoegen nemen met een achtste 
en laatste plaats. Voor het Grand-Prix-toernooi in Grijpskerk hadden zowel 
Stefan Dijkstra als Tim Wiersma zich opgegeven. Maar tien minuten na de 
afgesproken vertrektijd was er van Stefan nog geen spoor te bekennen. 
Omdat ik het onverantwoord vond om nog langer te wachten zijn Tim en ik 
toen maar alleen vertrokken, zoals achteraf bleek een paar minuten voordat 
Stefan bij Salawaku arriveerde, helaas. Net als bij het SO-ON Grand-Prix-
toernooi in Groningen was Tim ingedeeld in groep E. En net als toen 
verloor hij de eerste twee partijen, maar de overige vijf wist hij ditmaal te 
winnen. Zijn beginpartijen had hij tegen de latere nummers 1 en 2 gespeeld. 
En zo won Tim de derde prijs.  
De tussenstand na het Grand-Prix-toernooi Grijpskerk is: 
Nr. Naam             Punten 
14. Stefan Dijkstra  63,1 
31. Tim Wiersma  45,4 
36. Joey Untied  43,6 
45. Mark Dijkstra  34,1 
83. Jan Schepers  21,5 
 

Verjaardagkalender 
22-apr Joey Untied 
24-apr Peter Nijmeijer 
26-apr Mark van der Neut 
26-apr Wessel Schulte 
1-mei Remmelt  Hofman 
4-mei Tim  Wiersma 
8-mei Bert  Janmaat 
17-mei Rudi  Danker 
20-mei Piet de Jong 
1-jun Jan van Hoorn 
3-jun Klaas van der Sluijs 

7-jun Marijn  Hofstra 
7-jun Wim van der Neut 
10-jun Stefan  Wildeboer 
11-jun Thijs  Eggersman 
12-jun Jetze v/d Veen 
13-jun Gerard van Dalen 
15-jun Lieuwe van der Meer 
16-jun Wim  Stevens 
27-jun Richard van de Star 
28-jun Edwin de Jonge 
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Stellingen 
Oplossingen februarinummer:  (K* = koning willekeurig) 
1. (R.Fischer - N.N.) 1.Dh6 Df8 (c1D+ is alleen maar afleiding) 2.Dxh7+ 
Kxh7 3.hxg5+ Kxg6 4.Le4 en wint 
2. 1.Dxh7+ Kxh7 2.Th4+ Kg8 3.Te8++ 
3. 1.Dh7+ Pxh7 2.Tg6# 
4. 1.Te6! Dd8 (fxe6 2.Txf8 Dxf8 3.Dxf8#) 2.Tg6 Tg8 3.Txf7 en wint. 
(De laatste 3 uit AD Dagschaak 2003) 
 
De nieuwe stellingen zullen sommigen van u zeer bekend voorkomen:  
 
 

1. Zwart aan zet 
wint (L) 
 
 
 

2.Verzin een 
goede zet voor 
zwart. Is d4 een 

idee? (R) 
 

 
3. Zwart wint 
wel, maar op 
hoeveel manie-
ren kan hij mat 
zetten? (L) 
 
 
 
 
 

4.Wit aan zet heeft een sterke aanval  
en ook nog rommelkansen.  

Maar er is een verborgen uitweg 
 naar remise voor zwart. (R) 

De ‘oplossingen’ staan op pag. 18 
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Het vijfde 
 
De wedstrijd tegen HSP 3 in Hoogezand-Sappemeer was een week 
uitgesteld wegens de enorme sneeuwval begin maart. Ook met schone 
wegen viel het niet mee om er op 11 maart te komen, het duurde een vol 
uur. Maar we waren op tijd aanwezig en er kon geschaakt worden, slechts 
in lichte mate gestoord door een in hetzelfde gebouw gehouden disco. Bos 
had al vrij spoedig de zwarte dame veroverd. Toen ik voor de tweede keer 
ging kijken waren ze al aan een tweede partij begonnen, 0-1. Mijn 
tegenstander gaf al op zet 7 een paard weg en is dat verlies niet meer te 
boven gekomen, 0-2. 
De Jong had al snel zijn geliefde opstelling bereikt met D en L gericht op f7. 
Zwart verdedigde zich hier goed tegen, maar raakte elders wel een paard 
en loper kwijt. Hij probeerde zich nog pat te laten zetten, maar daar trapte 
Piet natuurlijk niet in, 0-3. Bij Galenkamp ging de strijd lang op en neer. 
Dan had de een een pion meer, dan de ander. Op een gegeven moment had 
Karel twee pionnen meer en toen was het snel uit, 0-4. Bleven twee partijen 
over met aan Hoogezandse kant twee heel jonge spelertjes. Van Dalen werd 
steeds meer in het nauw gedreven en verloor tenslotte. V/d Neut had bijna 
al zijn bedenktijd verbruikt met lange tijd een vrijwel gelijke stand. In het 
eindspel raakte hij een paard kwijt en toen kreeg zijn tegenstander na lang 
nadenken een stralende glimlach: hij had het winstplan gevonden, de witte 
koning in de hoek drijven met zijn koning en pionnen en dan mat geven 
met het paard. Zo geschiedde en werd de eindstand 2-4 
 Jan van Hoorn 
HSP 3 1316  -  Hoogeveen 5 1376 2-4 
J. Kuiper 1313  -  T. Bos 1519 0-1 
A. Valk 1319  -  K. Galenkamp 1434 0-1 
W. Havinga   -  W. v/d Neut 1286 1-0 
N. Kemper   -  J. van Hoorn 1419 0-1 
S. v.Wijk   -  P. de Jong 1385 0-1 
A. v.Wijngaarden   -  G. van Dalen 1212 1-0 
 
Hoogeveen 5 heeft in de laatste ronde het kampioenschap uit handen gegeven.  Het 
werd tegen Veendam 2 een 4-2 nederlaag, maar het was wel spannend en het had 
net zo goed anders uit kunnen vallen. Het team is nu als tweede geëindigd en 
Veendam 2 is kampioen geworden. Jammer nou.  Red. 
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De Jong was het eerst klaar. Recht uit de opening in een koningsaanval 
onder de voet gelopen. Van Hoorn kon in een van zijn geliefde gambieten 
de niet zo sterke openingsbehandeling van de tegenstander afstraffen en 
snel een toren veroveren. Zo stond het weer gelijk, totdat ook Reinders 
onder de voet werd gelopen. Doornbos kwam en licht stuk voor, maar 
daarna veroverde zijn tegenstander een stuk of drie pionnen en in het 
eindspel zag Doornbos geen kans om die met zijn paard allemaal tegen te 
houden.  
De Graaf was een kwaliteit voor gekomen, maar hij had nog maar drie 
pionnen en zijn tegenstander zeven. Toch had hij nog kunnen winnen, want 
zijn tegenstander blunderde in het eindspel een paard weg. Echter door  de 
schrik overkwam De Graaf hetzelfde een paar zetten later en toen besliste 
de pionnenovermacht. 
Toen bleef bord 1 over. Beide spelers hadden K,D,L en 5 pionnen. Na wat 
pionnenruil gaf Galenkamp schaak op de achterste rij met Dc8 naar Kf8.  
Zwart speelde De7 en drukte de klok in. Wit zei: “U staat nog steeds 
schaak”. Zwart zette daarop dijn dame terug en speelde Kf7, ,waarop de 
wedstrijdleider sprak:”U doet een onreglementaire zet.” Dat werd door de 
speler kennelijk niet goed begrepen, want nu speelde hij Ke7 met hetzelfde 
resultaat en de toevoeging “U hebt de dame beet gepakt en u moet er dus 
mee spelen.”Dat kon alleen maar door hem weg te geven op d8, zodat 
zwart opgaf. 
 
Veendam 2 1508  -  Hoogeveen 5 1421 4-2 
W.Dekker 1762  -  K. Galenkamp 1434 0-1 
S. Haan 1553  -  F. Doornbos 1557 1-0 
A. Wijnberg 1494  -  P. de Jong 1385 1-0 
F. Mepschen   -  B. de Graaf 1406 1-0 
A. Drent 1380  -  J. van Hoorn 1419 0-1 
P. Jongejan 1353  -  H. Reinders 1323 1-0 
 Jan van Hoorn 
 

 

‘n Sangertje 
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Interne competitie 
De afgelopen periode heeft het bestuur over enkele partijen de uitslag 
moeten vaststellen. Dit was nodig omdat er onenigheid was tussen de 
spelers onderling of een speler en de competitieleider. De besluiten zijn 
genomen op grond van het Fide- en het competitiereglement, rekening 
houdend met de gewenste manier waarmee we op onze club met elkaar 
omgaan.  
Daarbij was het uiteindelijk belangrijker dat toezeggingen van Tino in de 
stand tot uitdrukking kwamen dan een ‘algemeen gevoel’ wat de meest 
rechtvaardige uitslag zou moeten zijn. Omdat we het onjuist vonden dat 
achteraf iemand anders onverwacht naar de C-groep zou degraderen, 
hebben we de ‘nieuwe’ man op plaats 12 in de B-groep niet alsnog laten 
degraderen. We spelen nog een periode door met 15 man in de B-groep. 
Er zijn vervelende dingen gezegd, gedaan en opgeschreven, dat hebben 
anderen ook wel gemerkt, maar gelukkig is alles inmiddels wel weer 
uitgepraat. Nee, we noemen geen namen, ze zijn vast wel bekend en anders 
mogelijk wel af te leiden. Zand erover. 

Commissie van beroep 
Dit alles is wel aanleiding voor ons om op de ALV ook te komen met een 
voorstel voor instelling van een commissie van beroep. Wie nog suggesties 
of verlangens heeft wat betreft de taken, bevoegdheden en wijze van 
samenstelling van deze commissie wordt verzocht deze ideeën liefst op 
schrift bij het bestuur te deponeren. 

 
Waarschuwing:  We spelen al bijna een heel seizoen met een erg grote 

C-groep. Er zijn al vaker stemmen opgegaan om deze te splitsen in een C- 
en D-groep. Tino heeft dit steeds onuitvoerbaar gevonden omdat in die 
onderste groepen vrij vaak grote aantallen afmeldingen genoteerd kunnen 
worden. Als die groep gesplitst wordt, zal een aantal regels voor deze 
groepen mogelijk anders worden (meer keren tegen iemand uit de andere 
van deze 2 klassen, meer dan 3 promotie- en degradatieplaatsen...). 
Het houdt onze aandacht en daarom waarschuwen we er alvast voor dat, 
mocht de ALV in september besluiten tot de instelling van een D-groep, de 
stand op de ranglijst in deze 3e periode en mogelijk ook de jaar-ranglijst 
bepalend zal kunnen zijn voor de indeling in het nieuwe seizoen. Mogelijk 
is het dit keer dus wèl van belang of je 14e of 15e wordt in de C-groep. 
 Het bestuur 
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Uitslagen ronde  7  
Sadallah O. - Sluijs K. v/d 1-0  

Krikken J. - Sybesma P.  Rrem 
Snuverink M. - Galenkamp K. 1-0  

Oldenkamp J. - Danker R. 1-0  
Boeren H. - Krol G. 0-1  

Doornbos F. - Neut M. v/d 1-0  
Boelema T. - Titalauw S. 1-0  

Haken A. ten - Antheunisse D. 1-0  
Piepot W. - Berg W. de 1-0  

Bos T. - Bottema J. 1-0  
Reinders H. - Jonge E. de 0-1  

Hofstra M. - Norel T. 1-0  
Mantel J. - Schulte W. 1-0  

Untied J. - Dalen G. van 0-1  
Veen J. v/d - Eggersman M. 1-0 

Uitslagen ronde  8  

Sluijs K. v/d - Jong D. de rem  
Stevens W. - Seventer T. van rem  

Star R. v/d - Krikken J. rem  
Amerongen F. van - Kelfkens A. 1-0  

Jonker T. - Mol Chr. rem  
Til J. van - Jonge L. de rem  

Verwijs J. - Snuverink M. 1-0  
Eggersman M. - Boeren H. rem  

Oldenkamp J. - Doornbos F. 0-1  
Krol G. - Hofstee K. rem  

Neut M. v/d - Danker R. 0-1  
Bottema J. - Hofstra M. 0-1  

Neut W. v/d - Jong P. de rem  
Jonge E. de - Lesimanuaja E. rem  

Untied J. - Nijmeijer P. 0-1  
Norel T. - Hoorn J. van 0-1  

Titalauw S. - Jong W. de 1-0 

Uitslagen ronde  9  
Mol Chr. - Sluijs K. v/d 1-0  

Janmaat B. - Krikken J. 1-0  
Stevens W. - Jonker T. 1-0  

Seventer T. van - Lunenborg A. 1-0  
Sybesma P. - Amerongen F. van 0-1  

Hofstee K. - Jonge L. de rem  
Verwijs J. - Jong D. de 0-1  

Kelfkens A. - Til J. van 0-1  
Danker R. - Eggersman M. 0-1  

Galenkamp K. - Oldenkamp J. 0-1  
Boeren H. - Veen J. v/d rem  

Doornbos F. - Snuverink M. 1-0  
Hoorn J. van - Haken A. ten rem  

Bos T. - Piepot W. 0-1  
Neut W. v/d - Norel T. 1-0  

Lesimanuaja E. - Horlings E. 1-0  
Reinders H. - Untied J. 1-0  

Graaf B. de - Bottema J. 0-1  
Jocker T. - Boelema T. rem  

Berg W. de - Neut M. v/d 0-1  
Jong P. de - Meer L. v/d rem  

Schulte W. - Dalen G. van 1-0  
Titalauw S. - Antheunisse D. 0-1 

Uitslagen ronde  10  
Jong D. de - Jonker T. 1-0  

Stevens W. - Mol Chr. 0-1  
Amerongen F. van - Jansen G. rem  

Krikken J. - Sluijs K. v/d 0-1  

Lunenborg A. - Star R. v/d rem  
Jonge L. de - Kelfkens A. 0-1  

Snuverink M. - Eggersman M. 1-0  
Oldenkamp J. - Boeren H. rem  

Danker R. - Bos T. 1-0  
Doornbos F. - Verwijs J. 1-0  

Bottema J. - Mantel J. 1-0  
Boelema T. - Jonge E. de 1-0  

Dalen G. van - Jong P. de 0-1  
Haken A. ten - Hofstra M. rem  

Piepot W. - Neut W. v/d rem  
Nijmeijer P. - Reinders H. 1-0  

Graaf B. de - Hoorn J. van 0-1  
Berg W. de - Jocker T. 1-0  

Schulte W. - Tuls J. 0-1  
Untied J. - Hofman R. 0-1  

Norel T. - Titalauw S. 1-0 

 
DERDE PERIODE: 

Uitslagen ronde  1  
Mol Chr. - Sluijs K. v/d rem  

Jong D. de - Kelfkens A. rem  
Oldenkamp J. - Galenkamp K. rem  

Boeren H. - Eggersman M. rem  
Piepot W. - Hoorn J. van 0-1  

Neut M. v/d - Veen J. v/d 0-1  
Neut W. v/d - Berg W. de 0-1  

Haken A. ten - Norel T. 1-0  
Jocker T. - Antheunisse D. 0-1  
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Lesimanuaja E. - Jonge E. de 0-1  
Graaf B. de - Tuls J. 1-0  

Schulte W. - Titalauw S. 0-1  
Reinders H. - Hofman R. 0-1  

Jong W. de - Dalen G. van 0-1 
Uitslagen ronde  2  

Janmaat B. - Mol Chr. 1-0  
Sluijs K. v/d - Jonker T. 1-0  

Star R. v/d - Snuverink M. 0-1  
Seventer T. van - Krikken J. 0-1  

Doornbos F. - Jansen G. 0-1  
Hofstee K. - Amerongen F. van rem  

Kelfkens A. - Til J. van rem  
Galenkamp K. - Jonge L. de rem  

Eggersman M. - Oldenkamp J. 0-1  

Hofstra M. - Krol G. 1-0  
Hoorn J. van - Boeren H. 1-0  

Berg W. de - Piepot W. 0-1  
Jong P. de - Jocker T. 1-0  

Boelema T. - Neut M. v/d 0-1  
Antheunisse D. - Haken A. ten 0-1  

Meer L. v/d - Lesimanuaja E. 1-0  
Jonge E. de - Graaf B. de rem  

Tuls J. - Jong W. de 1-0  
Titalauw S. - Danker R. 0-1  

Mantel J. - Reinders H. 0-1  
Nijmeijer P. - Neut W. v/d rem  

Hofman R. - Untied J. 1-0  
Dalen G. van - Bottema J. 0-1

 

Oplossingen partijstellingen 
Dit keer partijen uit de interne en externe competitie van dit jaar. 
1. (Sybesma - v.Amerongen, feb. ‘05) : Wit speelde Lc1-f4; daarvoor dreigde 
hij Tf1xf6 gevolgd door Dxh7 en mat, maar dat liep spaak op De1# Aan de 
onveiligheid v/d onderste rij is echter niets veranderd: 1...Dxa1! 2.Txa1 en 
nu speelde uw redacteur Td1+, waarna wit nog even de partij kon rekken 
met 3.De1 Txe1 4.Txe1.  De L dekt c1, maar schermt dan ook Ta1 af, dus het 
beste was: 2...c1D+! 3.De1 Dxf4 en met T,L en 2p is  het helemaal uit. 
Overigens, na 3.Txc1 gaat wit natuurlijk meteen mat. 
2. (Krikken-De Vries, Hgv3 - Haren 4) Wit krijgt kansen op de c-lijn, zwart 
moet dus Tac8 spelen, eventueel ook dxe4. Maar niet het gespeelde 1...d4? 
Wit rook zijn kans met 2.Tac1 De7 3.Dc4+ en de L hangt. Zwart deed 
3...Tf7 en was nu niet een L maar zelfs een T kwijt: 4.Pg5 Tf8 5.Txf7 Txf7 
6.Pxf7 en wint. 
3. (Oldenkamp - Jonker dec.’04): Wit lijkt zich nog net te kunnen verdedi-
gen, maar na 1...Dh5 2.Th1 Pxd4+ 3.f3 Pxe2! ging het snel mis: 4.g4 Lxf3+ 
5.Kh2 Lxg4 0-1 Een geforceerd mat in 11 is er na 1...Pe1++! 2.Kh2 Txf2+ 
3.Txf2 exf2 4.Db1 Df7 5.Dc2 f1D 6.Lxf1 Pxc2 7.Lg2 Df2 8.Tg1 Pe1 9.h4 Pf3+ 
10.Kh3 Le6+ 12.g4 Dxh4# 
4. (Jonker - Krikken, jan.’05) 1.Tf6! Heel verrassend, met alle zware stukken 
gericht op h6 moeten er wel koppen rollen: Het gespeelde 1...Dxd3 is dus 
onvoldoende: 2.Tfxh6+ en zwart gaat mat. De enige verdediging ligt in de 
indirecte aanval van Dd7 op Th3: 1...Pg5! 2.Tfxh6+ gxh6 3.Dxg5 Dxh3! 
4.Dxe7 De3+ 5.Kh2 Txd3 6.Dxf7 Kh8 7.Df6+ Kg8 8.Dg6 Kh8 remise  FvA 
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Eindstand tweede periode 
  Naam Punten 
1 Mol Chr. 30.0 
2 Sadallah O. 25.0 
3 Janmaat B. 25.0 
4 Amerongen F. van 20.0 
5 Sluijs K. v/d 20.0 
6 Jansen G. 19.0 
7 Star R. v/d 19.0 
8 Stevens W. 18.0 

9 Jonker T. 17.0 
10 Seventer T. van 17.0 

11 Jong D. de 16.0 

12 Lunenborg A. 16.0 
13 Krikken J. 14.0 
14 Sybesma P. 12.0 
      
1 Snuverink M. 32.0 
2 Doornbos F. 24.0 
3 Hofstee K. 23.0 
4 Kelfkens A. 21.0 
5 Til J. van 20.0 
6 Oldenkamp J. 19.0 
7 Galenkamp K. 19.0 
8 Verwijs J. 18.0 
9 Krol G. 18.0 
10 Jonge L. de 18.0 
11 Boeren H. 18.0 
12 Eggersman M. 17.0 
13 Neut M. v/d 17.0 
14 Danker R. 15.0 
15 Veen J. v/d 13.0 

  Naam Punten  
1 Hofstra M. 33.0 
2 Piepot W. 29.0 
3 Hoorn J. van 25.0 
4 Neut W. v/d 25.0 
5 Berg W. de 24.0 
6 Haken A. ten 22.0 
7 Bottema J. 22.0 
8 Jong P. de 21.0 
9 Boelema T. 21.0 
10 Norel T. 20.0 
11 Bos T. 20.0 
12 Jocker T. 19.0 
13 Antheunisse D. 16.0 
14 Meer L. v/d 16.0 
15 Lesimanuaja E. 15.0 
16 Jonge E. de 15.0 
17 Graaf B. de 14.0 
18 Tuls J. 13.0 
19 Schulte W. 13.0 
20 Titalauw S. 13.0 
21 Mantel J. 13.0 
22 Horlings E. 11.0 
23 Nijmeijer P. 10.0 
24 Reinders H. 10.0 
25 Jong W. de 9.0 
26 Hofman R. 8.0 
27 Dalen G. van 7.0 
28 Untied J. 4.0 

 
 
 

’n Fles nat koken 

 21

Hoogeveen 4 doet lang mee in de top 
Ons jeugdteam heeft het goed gedaan in de derde klasse. Na vijf ronden nog steeds 
ongeslagen op de tweede plaats, maar na de verwachte nederlaag tegen Haren 5 
waren ze derde. Ook in de slotronde werd verloren van het jeugdteam van Unitas, 
zodat ze uiteindelijk vijfde zijn geworden. 
Hoogeveen 4 behaalde in de vijfde ronde van de NOSBO-competitie. een 
3,5 – 2,5 overwinning tegen Het Kasteel 3. 
James Mantel (zwart) weet al na een kwartier met een tweevoudige aanval 
een paard te veroveren. Dat is het begin van een triomftocht van de zwarte 
stukken. Na drie kwartier spelen geeft wit op. Joey Untied (wit) vergaat het 
minder goed. Hij komt een kwaliteit en een pion achter en een half uur later 
zelfs een toren en 3 pionnen. Na ruim een uur  spelen wordt hij mat gezet. 
Edwin de Jonge (zwart) laat zich al snel verrassen door een pionvork, 
waardoor hij een paard verliest.  Ondanks deze materiaalachterstand weet 
hij zich nog lang te handhaven, maar kort na het verlies van een ver 
opgerukte, maar moeilijk verdedigbare vrijpion moet hij opgeven.  
Tom Jocker (wit)  staat na twintig minuten een pion achter, maar na drie 
kwartier staat hij een pion voor door een voordelige ruil van een paard 
tegen een pion. Daarna wisselen de winstkansen gedurende een half uur 
regelmatig. Tenslotte weet Tom na ongeveer een uur en drie kwartier 
spelen met schaak een toren te winnen en even daarna geeft zwart op. 
Mark van der Neut (zwart) dreigt na ruim een half uur de kwaliteit te 
verliezen, maar de tegenpartij ruilt liever de dames en de schade blijft 
beperkt tot 1 pion. Daarna is het de beurt aan Mark om een kwaliteit te 
winnen (tegen een pion),  en de zo verkregen voorsprong weet Mark tot in 
het eindspel vast te houden. Daarin moet wit een paard geven om promotie 
van zwarts h-pion te voorkomen. Wit doet dat echter niet en moet daarna 
opgeven. 
Aan bord twee weer een typische Ezra-partij.  In het begin van de partij 
komt hij onder grote druk te staan. Na een half uur spelen staat hij een 
paard achter. Maar hij geeft zijn tegenstander geen kans om het materiële 
voordeel uit te buiten. Na bijna twee uur spelen weet Ezra een matdreiging 
te creëren waartegen zwart (die ondertussen in tijdnood is geraakt) maar 
één verweer heeft: eeuwig schaak.  En zo eindigt deze partij vijf minuten 
voor het vallen van zwarts vlag in remise. 
 
In de zesde ronde van de NOSBO-competitie leed ons jeugdteam tegen 
Haren 5 zijn eerste nederlaag: 4-2. 
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Tom is na tien minuten zijn dame al kwijt en verliest binnen een kwartier. 
Ook Edwin raakt na ongeveer een kwartier spelen zijn dame kwijt en geeft 
even later op. 
Joey zorgt voor een verrassing. Want hoewel hij na tien minuten spelen al 
twee paarden en twee pionnen achterstaat weet hij ondanks zijn materiaal-
achterstand een aanval op de witte koningsstelling te doen. Wit verdedigt 
zich niet goed, en Joey wint.  
Thijmen staat al vroeg een pion achter, maar weet verder materiaalverlies 
gedurende lange tijd te voorkomen. Nadat Thijmen de dames heeft geruild 
komt hij steeds meer onder druk te staan. Een loper raakt geïsoleerd en 
doet in feite niet meer mee. Op de 31ste zet, als er zo’n anderhalf uur is 
gespeeld, biedt Thijmen remise aan, maar zwart gaat daar niet op in. Even 
later moet hij een toren geven om promotie te voorkomen waardoor de 
witte stelling onhoudbaar wordt. Na ruim twee uur spelen wint zwart.  
Ezra raakt een pion achter en krijgt te maken met drie verbonden witte 
pionnen waarvan de voorste al is doorgedrongen tot de zesde rij. Hij weet 
de gevaarlijke pionnenformatie echter uit elkaar te slaan, en na ruil van de 
dames krijgt zijn stelling weer wat lucht. Ondanks het verlies van een 
tweede pion houdt Ezra knap stand en de partij eindigt in remise. 
Mark speelt een gelijkopgaande partij. Na anderhalf uur spelen dreigt hij 
weliswaar een pion te verliezen, maar de tegenpartij vertrouwt het niet en 
kiest voor een andere voortzetting waardoor het evenwicht bewaard blijft. 
Er ontstaat een pionneneindspel waarin beiden geen winstkansen meer 
zien. Na twee uur en tien minuten, als de winst van Haren inmiddels vast 
staat, biedt zwart remise aan, wat door Mark graag wordt geaccepteerd.  
 Wim de Berg 
Hoogeveen 4 1300  -  Kasteel 3 1385 3,5-2,5 
M. v/d Neut 1378  -  J. ten Velde 1404 1-0 
E. Lesimanuaja 1103  -  F. Halfwerk 1396 rem 
E. de Jonge 1220  -  R. Smale 1552 0-1 
T. Jocker 1062  -  R. Boelens 1170 1-0 
J. Mantel 867  -  A. Wemmenhove  1-0 
J. Untied   -  W. Brouwer 756 0-1 
 

Haren 5 1325  -  Hoogeveen 4 1277 4-2 
J. Hiemstra 1398  -  M. v/d Neut 1378 rem 
L. Oosterhuis 1240  -  E. Lesimanuaja 1302 rem 
T. Hiemstra 1317  -  E. de Jonge 1220 1-0 
R. v.Hemmen 1352  -  T. Jocker  1-0 
H. Berens 1318  -  T. Norel 1206 1-0 
R. Werkman   -  J. Untied  0-1 
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Ons Paastoernooi 
Wat lijkt een maand geleden toch alweer lang geleden. Maar het was 
gewoon weer een groot succes! Alweer meer deelnemers: 9 groepen van 8 
en dan moesten we de laatste dag nog meerdere mensen teleurstellen die 
dachten dat ze zich nog wel op het laatste moment konden aanmelden. 
En ook de sterke topgroep mocht gezien worden. Toch niet gek, Bonno Pel, 
een FIDE-meester en oud-Nosbo-kampioen als prijswinnaar. Hij kreeg zijn 
overwinning ook bepaald niet cadeau, maar wist in de laatste ronde op het 
eind van de tijd de partij en de toernooiwinst naar zich toe te trekken. 
Osama werd zesde in deze groep maar hield zich in dit gezelschap redelijk 
staande. 
Christiaan heeft in de interne nogal wat punten laten liggen de afgelopen 
weken, maar tijdens het toernooi was hij hyperscherp. Ook uit geheide 
remisestellingen wist hij plotseling een winnende voortzetting te produ-
ceren, wat hem een verdiende winst in groep B opleverde. 
Ton Kelfkens ging als een raket van start in groep D, maar in de laatste 
ronden moest hij wel een paar puntjes inleveren. Gelukkig kwam Jan 
Oldenkamp hem te hulp door in de slotronde de enige concurrent voor de 
hoofdprijs te verslaan en en-passant de tweede prijs te pakken. 
Ook Fokko Doornbos en Edwin de Jonge gingen met een prijs naar huis. 
De Magneet bleek toch wel weer een heel mooie speelzaal, vooral door de 
royale ruimte naast de zaal in de bar. Volgend jaar kunnen we daar best 
zo’n 80 deelnemers kwijt, maar dan zou het ook wel goed zijn om weer een 
goede sponsor te hebben. Kijk eens om u heen en por uw leveranciers eens 
op bij grote uitgaven. Huis kopen/verkopen? We hebben nog geen 
makelaar als adverteerder. Ik bedoel maar... 
Nogmaals hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen om er zo’n 
succes van te maken. 
 Frans van Amerongen 

Uitslagen Paastoernooi 

Groep A 
 naam Club Rating Punten 

1 B. Pel Unitas 2299 5½ 
2 B. v/d Marel Unitas 2060 4½ 

3 I. v/d Berg SC Groningen 2017 4½ 

4 R. Potze Unitas 2070 4½ 
5 J. Houtman SC Groningen 2166 4 

6 O. Sadallah SC Hoogeveen 1998 3 
7 J. Scharft SC Roden 1955 2
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 Groep B    
 naam Club Rating Punten 

1 Chr. Mol SC Hoogeveen 1893 6 
2 S. Colijn De Pion 1731 6 

3 C. Greevenbosch Krimpen/IJssel 1800 4½ 

4 J. van Os ESG 1877 3 
5 H. Abels SV Heerde 1911 3 

6 E. Zuiderweg SC Groningen 1897 2½ 
7 B. Romijn SC Haren 1910 2 

8 R. Stallinga WES 1848 1 
 

 Groep C    

1 E.J. Kleter Sissa 1745 6 
2 M. Vinke Het Kasteel 1776 5 

3 B. Koetsier SV Heerde 1726 4 
4 P. den Boer SC Assen 1795 3½ 

5 G. ter Wal Het Kasteel 1685 3½ 

6 K. v/d Sluys SC Hoogeveen 1730 2½ 
7 J. Veldman SC Haren 1759 2½ 

8 A. v/d Heuvel SC Groningen 1731 1 
 

 Groep D    
1 A. Kelfkens SC Hoogeveen 1637 5 

2 J. Oldenkamp SC Hoogeveen 1572 4½ 

3 P. Tromp SC Assen 1576 4½ 
4 J. van Wieren ESG 1576 4 

5 A. v/d Veen Sissa 1625 3½ 
6 H. Clermonts SC Groningen 1584 3½ 

7 D. de Jong SC Hoogeveen 1627 2 

8 J. Haarmeijer Kijk Uit 1536 1 
 

 Groep E    
1 E.-J. Colijn De Pion 1496 6½ 

2 J. Pauptit MSV Meppel 1556 5 

3 F. Doornbos SC Hoogeveen 1557 4 
4 B. van Os ESG 1532 3½ 

5 M. Eggersman SC Hoogeveen 1520 3½ 
6 L. de Jonge SC Hoogeveen 1569 2½ 

7 C. van Geel Oostermoer 1526 2 
8 D. Boersma Kijk Uit 1536 1 
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 Groep F    
 naam Club Rating Punten 

1 R. Bos SC Hardenberg 1440 6½ 
2 W. Giesesteyn SC Eelde-Paterswolde 1483 5½ 

3 R. Woudsma SC Groningen 1491 4 

4 M. v/d Neut SC Hoogeveen 1435 3½ 
5 T. Pereboom MSV Meppel 1505 3 

6 C. Joost J.H. Kruit 1514 2½ 
7 J. Bottema SC Hoogeveen 1460 1½ 

8 L. Bosma MSV Meppel 1487 1½ 
 

 Groep G    

1 M. v/d Linden Philidor 1516 7 
2 J. v/d Veen Schaakwoude 1413 4½ 

3 F. Halfwerk Het Kasteel 1396 4½ 
4 W. v/d Neut SC Hoogeveen 1319 3 

5 J. ten Velde Het Kasteel 1404 3 

6 A. Vos VOG Elim 1450 2½ 
7 O. ten Hoff J.H. Kruit 1414 2 

8 P. de Jong SC Hoogeveen 1329 1½ 
 

 Groep H    
1 J. v/d Berg Middelstum 1388 6½ 

2 S. Palsma NGO Meppel 1387 6 

3 R. Hekhuis Het Kasteel 1352 4½ 
4 C. Veenstra Schaakwoude 1387 3 

5 G. Schreuder SC Groningen 1299 2½ 
6 T. Dijkstra WES 1390 2½ 

7 H. Reinders SC Hoogeveen 1307 2 

8 R. Lubbers UVS Nijmegen 1218 1 
 

 Groep I    
1 M. Veenstra Schaakwoude 1291 6 

2 E. de Jonge SC Hoogeveen 1262 5½ 

3 M. Nas MSV Meppel 950 5 
4 T. Jocker SC Hoogeveen 1262 5 

5 T. Norel SC Hoogeveen 1200 2½ 
6 T. Wiersma SC Hoogeveen 900 2 

7 B. Buurma Het Kasteel  2 
8 J. Hindriksen Huisschaker  0 
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Er is nog 
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