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Met  het  overlijden  op  10  Juni  J.l.  van  onze  nestor  Jan 
Hendrik Schoonbeek werd voor onze vereniging als het ware 
een  bladzijde  definitief  omgeslagen.  Een  bladzijde, 
uitsluitend gewijd aan al datgene wat de overledene voor 
onze schaakclub betekende en tot stand bracht en waarbij 
zijn niet aflatende inspanningen voor de in de schaaksport 
geïnteresseerde jeugd toch wel het meest in het oog sprong.

Gedurende  een  lange  reeks  van  jaren  was  hij  binnen  onze 
vereniging,  doch  ook  vaak  daarbuiten,  bij  vrijwel  ieder 
schaakgebeuren  betrokken  of  was  althans  zijn  invloed 
duidelijk herkenbaar.

Tijdens de oorlogsjaren reeds doende met het organiseren van 
schaak-toernooien in de provincie Groningen, profileerde hij 
zich in 1980 toch wel het duidelijkst met het opzetten van 
het  inmiddels  zo  bekend  geworden  jaarlijkse  Hoogeveense 
jeugdschaaktoernooi,  waarbij  hem  ter  gelegenheid  van  het 
tweede  lustrum  in  Maart  1989  de  erepenning  in  goud  met 
oorkonde van de gem. Hoogeveen werd verleend. Het deed hem 
enige  maanden  geleden  dan  ook  zeer  goed  te  vernemen  dat 
"zijn" jeugdtoernooi in het vervolg zijn naam zal dragen, 
waaraan hij evenwel de voorwaarde verbond dat dit toernooi 
te allen tijde financieel selfsupporting zal moeten blijven. 
Dit werd hem toegezegd.

Wij  zullen  zeker  het  beeld  gaan  missen  van  deze  vrien-
delijke, markante persoonlijkheid, zich op zo hoge leeftijd 
zo  gemakkelijk  en  toegewijd  bewegend  temidden  van  de 
schakende jeugd, "zijn jeugd" en gedenken hem met gevoelens 
van respect en dankbaarheid.
 

Bestuur Schaakclub Hoogeveen.  
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BIJLAGEN BIJ DE AGENDA.

Ad 3

NOTULEN JAARVERGADERING 29. AUG. 1989

1. Opening. De heer Straat opent de vergadering, en heet alle 16 
aanwezigen van harte welkom. 
Afmeldingen  waren  ontvangen  van  de  heren  Boom,  Jansen,  vd 
Kooij, Oldenkamp, v. Seventer en Stevens.

2. Notulen. Deze werden akkoord bevonden.

3. Mededelingen. De heer Boom heeft zich afgemeld als lid.

4. a. Financieel jaarverslag seizoen 88/89. Dit was slechts kort 
voor  de  vergadering  overhandigd  aan  de  kascommissie. 
Afdoende controle was daarom (nog) niet mogelijk. 

b. Benoeming  nieuwe  kascommissie.  De  heren  Baas  en  Jonker 
werden benoemd. 

c. Begroting seizoen 89/90. Gezien de onduidelijkheid omtrent 
de financiën van het afgelopen seizoen was deze nog niet 
opgesteld. 
Het bestuur stelde voor, om in de eerstkomende "Aanzet" 
duidelijkheid  te  verschaffen,  en  dan  in  een  extra 
ledenvergadering een en ander alsnog te bespreken.

5. Jaarverslag secretaris. Goedgekeurd.

6. Jaarverslag NOSBO-competitie. De heer Straat noemde nog het 
resultaat van de heer Jansen, die 6½ uit 7 had gescoord.
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7. Jaarverslag jeugdleider. De heer Oldenkamp had het verslag van 
zijn  schoolaktiviteiten  in  brief  ingeleverd.  Dit  werd 
voorgelezen. 
De heer Schoonbeek vertelde, dat er aangaande het jeugdschaken 
al enige problemen waren. Dit ontstond vooral door een tekort 
aan jeugdleiders. In feite zou men 4 man nodig hebben. Er werd 
dus  een derde (!)  vrijwilliger gevraagd. Niemand  bood  zich 
aan. 
Het bestuur beloofde naarstig verder te zoeken. 
De heer Schoonbeek riep de senior-leden op, om het "jeugd-
schaak" gedeelte uit hun Schakend Nederland te verwijderen en 
bij hem in te leveren. Dan kan hij ze aan zijn jeugdleden 
doorgeven. 
Omdat  de  simultaan  van  8  oktober  (ter  gelegenheid  van  het 
jubileum)  zo'n  groot  sukses  is  geweest,  stelde  de  heer 
Schoonbeek voor dit te herhalen. Dit werd enthousiast begroet.
Het komende jeugdtoernooi wordt op 24 maart 1990 gehouden.

8. Verslag  materiaal  commissaris.  Dit  ontbrak.  De  heer  Straat 
wist nog te melden, dat alles wel gecontroleerd was, en in 
orde  bevonden.  Er waren drie  grote  klokken aangeschaft. De 
heer Oldenkamp kreeg - in afwezigheid weliswaar - alle hulde 
toegezwaaid voor zijn werk.
Opgemerkt werd nog, dat materiaal nooit uitgeleend mag worden 
zonder overleg met de heer Oldenkamp. Besloten werd tevens, 
dat  indien  er  materiaal  het  clubgebouw  verlaat,  dit 
schriftelijk vastgelegd moet worden.

9. Jaarverslag vrijdagavondclub. Hier was kennis van genomen. De 
heer Baas merkte nog op, dat het hem raadzaam leek ook enige 
instruktie te geven. Hij zou dit nader uitwerken.
"Aanzet" zal voortaan ook op vrijdagavond uitgedeeld worden, 
en  er  zullen  dan  speciaal  twee  pagina's  voor  de  jeugd 
ingereserveerd worden.

10. Jaarverslag interne competitie. Geen bijzonderheden.
Bespreking  competitie  89/90.  Er  werd  aandacht  gevestigd  op 
enige onredelijkheden in de puntentelling. Besloten werd, deze 
onder de aandacht van de conmpetitieleider te brengen. Verder 
werd hetzelfde systeem gehandhaafd. 
Benoeming  competitieleider.  Bij  afwezigheid  werd  de  heer 
Stevens opnieuw benoemd.
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11. Benoeming  bestuursleden.  De  heer  Straat  moest  aftreden,  en 
stelde zich herkiesbaar. Bij gebrek aan tegenkandidaten werd 
hij per acclamatie benoemd.
De heer Boom trad af. Voor hem werd de heer Zijffers, ook per 
acclamatie, benoemd.

12. Benoeming teamleiders NOSBO-teams. Voor het eerste team had de 
heer  v  Seventer  zich  al  kandidaat  gesteld,  en  werd  prompt 
verkozen.  Voor  het  tweede  team  werd  de  heer  Baas  bereid 
gevonden deze taak op zich te nemen.
De  heer  van  Eijk  stelde  voor,  om  alle  NOSBO  partijen  op 
losbladig  materiaal  te  noteren,  en  dit  dan  bij  hem  -  als 
redakteur  van  Aanzet  en  Schaakrubriek  in  de  Hoogeveensche 
Courant  -  in  te  leveren,  een  en  ander  kon  goed  via  de 
teamleider gerealiseerd worden.

13. Benoeming toernooicommissies. De heer Pieters was bereid om de 
heer Straat te helpen bij het Nieuwjaarstoernooi.
De heer Baas en de heer Schoonbeek nemen het Jeugdtoernooi 
weer voor hun rekening.

14. Bespreking  NOSBO-bestuurscrisis.  Dit  werd  voor  kennisgeving 
aangenomen.

15. Rondvraag.
De  heer  Van  Eijk vroeg  zich  af  of  er  een  huishoudelijk 
reglement bestond. Dit was niet geheel duidelijk. Hij zou dit 
navragen bij de Kamer van Koophandel, en zonodig een maken.
De heer Veninga vroeg of er notatieboekjes waren.
Deze liggen in de materiaalkast.
De  heer  vd  Meer vroeg  of  het  mogelijk  was  of  er  voor  de 
vrijdagavondclub  subsidie  aangevraagd  kon  worden.  De  heer 
Schoonbeek antwoordde, dat dit alleen mogelijk was als deze 
junioren ook officieel KNSB-lid zouden worden. Dit zou meer 
kosten dan opbrengen.
De heer Riethorst vroeg of er veel leden opgezegd hadden. De 
heer Straat antwoordde, dat dit waren:
de heer E. Jansen om studieredenen, en de heer Ekkels, om 
gezondheidsredenen. En de heer Boom, zoals al gemeld was.
De heer de Jonge zou graag zien, dat er wat meer berichten in 
de krant kwamen over de schaakclub zelf. De heer vd Kooij zou 
hieromtrent benaderd worden. De heer Pieters vroeg nog naar de 
eerste wedstrijdavond (5 sept).
De heer Dun stelde voor, om "Aanzet" tweezijdig te copieren om 
te besparen in de papierkosten. De heer van Eijk antwoordde, 
dat dit op het copieerapparaat ten kantore van de heer Krol 
waarschijnlijk niet mogelijk was.
De heer Straat vermeldde nog dat de achterstallige contributie 
van het seizoen 88/89 nog wel betaald diende te worden.
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16. Prijsuitreiking.  Door  afwezigheid  van  de  meeste  prijsont-
vangers was dit een wat magere vertoning. De heer v Hoorn 
kreeg een prijs voor zijn kampioenschap in de C-groep, en de 
heer Straat voor zijn eerste plaats in de B-groep. 
De eerste prijs voor de heer vd Kooij, het ingelegde schaak-
bord voor het beste NOSBO-resultaat voor de heer Jansen, de 
flessen wijn voor de heer Krol (als dank voor het copieren van 
"Aanzet") en de boormachine voor de heer Oldenkamp (als dank 
voor zijn werk als materiaalcommissaris) werden later uitge-
reikt.
Wel kreeg de heer Schoonbeek nog een videorecorder overhandigd 
(als  dank  voor  zijn  werk  als  jeugdleider).  Dit  cadeau  was 
geheel uit giften van leden mogelijk gemaakt.
Tenslotte werd er een schaakbord verloot. Deze werd door de 
heer v. Hoorn gewonnen.

JvE

Ad. 4

Financieel overzicht Schaakseizoen '89-90. 

Ontvangsten:
Contributie senioren ƒ 2790,=
Contributie asp./jun. " 765,=
Contributie '88-89 " 550,=
Boom " 850,50
Pulle-simultaan " 80,=
Rest Jeugdtoernooi " 140,=
Rente "        0  ,61  

ƒ 5176,11
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Uitgaven:
Rente Amro ƒ 3,30
K. v. Koophandel " 126,=
NOSBO " 1768,12

* Huur "Salawaku" " 1060,=
PTT " 14,=
Km.-vergoedingen " 94,10
Taarten " 187,=
Bloemen " 28,50
Rollade " 68,90
Jan Bols (prijzen) " 71,20
Bob Spel+Hobby " 13,85
Verzekering inventaris " 44,14
Huur Jeugdtoernooi " 130,35
Printer aanschaf (624+kas 126) " 624,=
  (+rest in kas van 750) " 126,=
Uitgaven bestuur " 366,25

* Uitgaven Schoonbeek "      792  ,08  
ƒ 5517,59

* :Nog niet op de bank verwerkt.

in kas: ƒ 126,= opgenomen bij aanschaf printer
-/- ƒ 9,= consumpties

ƒ       53  ,75  over Nieuwjaarstoernooi.
Totaal ƒ 170,75 in kas.

Samengevat,       in het kort:  
Ontvangen: ƒ 5176,11
Uitgaven : ƒ       5517  ,79  
Saldo -/- ƒ 341,68

-/- ƒ        289  ,35  Negatieve start
Tekort -/- ƒ 631,03

Begroting seizoen 90/91. 
Inkomsten:

Contributie senioren ƒ 3000,=
Contributie aspiranten " 675,=
Contributie Junioren "       300  ,=  
Totaal ƒ 3975,=

Uitgaven:
K.v.K. ƒ 61,=
NOSBO " 1850,=
Huur "Salawaku" " 1060,=
Verzekering " 45,=
Afschrijving Printer(1/4 deel) " 156,=
Uitgaven bestuur " 250,=
Prijzengeld " 200,=
Reserve-pot "       353  ,=  
Totaal ƒ 3975,=
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Zoals  in  deze  begroting  te  zien  is,  stelt  het  bestuur  een 
contributie-verhoging voor.
Voor de senioren (begroot 30 leden) wordt voorgesteld de nieuwe 
contributie te brengen naar ƒ 100,= (was ƒ 90,=) per seizoen.
Voor de aspiranten - de vrijdag-avond-jeugd - wordt voorgesteld de 
nieuwe  contributie  te  brengen  naar  ƒ  45,=  (was  ƒ  30,=)  per 
seizoen. De junioren blijven ƒ 30,= betalen.
Deze verhoging achten wij noodzakelijk om:
a. de contributie-verhogingen die de KNSB en de NOSBO doorvoeren 
door te berekenen,
b. tenminste een kleine reserve te gaan vormen.
c. een fonds te vormen voor de prijzen.

Separaat de overzichten van de beide toernooien:

Jeugdtoernooi 24.03.90 

Ontvangen inleggelden deelnemers: ƒ 1064,=

Uitgaven: Jan Bols ƒ 720,=
Consumpties " 63,50
Postzegels " 39,=
Labels " 16,=
Hema " 17,70
C. Pet bv. " 6,40
Stickers " 7,=
Copieen " 18,=
Onkosten Oldenkamp " 25,=
Onkosten Baas "      11  ,40     
Totaal ƒ 924,=

-/- ƒ      924  ,=  
ƒ 140,=

Nieuwjaarstoernooi 1990. 

Ontvangsten inleggelden deelnemers          ƒ  846,25 

Uitgaven: Jan Bols (prijzen) ƒ 644,=
Portokosten " 69,=
Telefoon " 25,=
Enveloppen " 4,50
Consumpties " 35,=
Onkosten Oldenkamp "      15  ,=      
Totaal ƒ 792,50

-/- ƒ      792  ,50  
ƒ 53,75

Beide toernooien zijn niet opgenomen in de boekhouding, maar staan 
op zichzelf, wel is het bedrag "over" van het jeugdtoernooi ge-
stort op de clubrekening. Het bedrag "over" van het nieuwjaars-
toernooi zit als zodanig in de clubkas.
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Ad 5. 
Jaarverslag secretaris 1989/90.

Het mooiste nieuws van dit seizoen mag ongewijfeld het kampioen-
schap van het eerste achttal genoemd worden in klasse 2A van de 
NOSBO-competitie. 
Zij hebben er lang voor moeten vechten, en pas de laatste partij 
bracht de beslissing. Maar, na de degradatie twee jaar geleden, en 
de nipte tweede plaats vorig jaar nu dus weer terug naar de eerste 
klasse. Het tweede achttal handhaafde zich in dezelfde klasse 
in de middenmoot.
Voor het eerst sinds jaren deed er ook weer een viertal mee aan de 
bekercompetitie. Ze werden echter al in de eerste ronde uitge-
schakeld door het team uit Assen.

Hoewel de eerste competitiehelft door de heer Jansen werd gewon-
nen, bleek de voorsprong van veertig punten onvoldoende te zijn. 
De heer v.d. Kooy scoorde in de tweede helft 133½ punt meer, en 
mag zich daarom - wederom! - de clubkampioen noemen. 
Net als vorig jaar werd in de schoolvakanties met veel sukses weer 
diverse vlugger- en rapidtoernooien afgewerkt. De wisselbeker ging 
dit jaar naar de winnaar van het rapid-toernooi dat het seizoen 
afsloot, de heer Stevens.
De traditionele wedstrijd tegen Meppel vond geen doorgang. Er lag 
een voorstel waarin van een nieuwe opzet sprake was, maar daar was 
in het geheel geen animo voor. Ook de simultaan die al twee keer 
eerder georganiseerd was, vond geen doorgang.

Het tradiotionele Nieuwjaars-toernooi werd een groot sukses. Dit 
jaar trokken 122 deelnemers naar Salawaku, wat een nieuw record 
betekende. Het toernooi werd gewonnen door de Duitse broers A. en 
J. Koelber. Hoogeveense prijswinnaars waren de heren M. de Jong 
(groep 14), C. Mol (groep 16) en E. Koppe (groep 20). De organi-
satie dit jaar lag in de gezamelijke handen van de heren Straat en 
Pieters.

Het jeugdtoernooi trok maar liefst 320 deelnemers, en mag daarom 
wederom zeer geslaagd genoemd worden. Dit ondanks een voorberei-
ding en uitvoering zonder de heer Schoonbeek, die prima opgevolgd 
werd door de heren Baas en Veninga, als belangrijkste organisa-
toren. Hoewel natuurlijk ook de talloze vrijwilligers, vooral de 
heer Oldenkamp als "materiaal-organisator", niet vergeten 
mogen worden.

De jeugd op dinsdagavond vertoont een langzame teruggang. Aan het 
eind  van  het  seizoen  nog  slechts  een  tiental  leden.  Maar  dit 
ontstond vooral doordat de heer Schoonbeek al vroeg in het seizoen 
door ziekte niet meer kon komen.
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Er was onder de senior-leden geen belangstelling om hem op te 
volgen, waardoor de heer Oldenkamp het clubje in zijn eentje moest 
leiden. (Soms nog geassisteerd door de heren de Jonge en Dun) 
Noodzakerlijkerwijze moest, en moet, dus deze teruggang geaccep-
teerd worden.

De vrijdagavond-club telde 14 leden, een stabiel aantal. De heren 
Baas en de Jonge organiseerden dit op prima wijze. Er werd een 
onderlinge competitie gespeeld, die gewonnen werd door Christiaan 
Mol. Bovendien deed een viertal mee aan de NOSBO-jeugdcompetitie, 
waarin ze hun poule wonnen. Door de wanorganisatie bij onze regio-
nale bond (niets nieuws overigens) kon de finale geen doorgang 
vinden.

In totaal was er een stabiele situatie in het aantal leden. Eind 
vorig seizoen telden we er 36, dit seizoen sloten we af met een 
totaal van 40. Waaronder dan de vier jeugdleden die aan de NOSBO-
competitie deelnamen.

Tenslotte, tussen de beide seizoenen in, nog een droevige gebeur-
tenis. Op zondag 10 juni 1990 overleed de heer Schoonbeek. Sinds 
jaren jeugdleider, tevens erelid van de club. Ook op bestuurlijk 
terrein heeft hij zijn sporen meer dan verdiend (als voorzitter, 
als jeugdleider, als organisator van het jeugdtoernooi). We zullen 
hem node missen.

J. van Eijk.

Ad 7. 

Het kampioenschap.

Het eerste team heeft er van meet af aan geen twijfel over laten 
bestaan dat ze dit seizoen kampioen wilden worden. Al na twee 
rondes  namen  ze  de  koppositie  in,  en  stonden  die  alleen  maar 
(tijdelijk) af na hun gelijke spel tegen Kasteel. De overwinningen 
waren  nogal  krap,  waardoor  ze  van  alle  kanshebbers  (Assen  2, 
Kasteel, en Veendam) verreweg het minste aantal bordpunten hadden. 
De overwinning op Assen 2, en de moeizame, en langdurig bevochten 
remise  met  Veendam  waren  echter  voldoende  om  op  matchpunten 
kampioen te worden. 
De vaste spelers A. vd Koov, G. Jansen, R. de Vries, T. v.Seventer 
(als teamleider), W. Stevens, J. v Til, L. de Jonge en K. Baas, 
bleken  trouwe  spelers.  Slechts  vier  maal  was  het  nodig  een 
invaller op te roepen. Tweemaal moest dat op het laatste nippertje 
gebeuren en beide malen was de heer Hofman bereid om op de speel-
avond zelf nog in te vallen. Alle lof daarvoor!
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Het tweede team leek wat moeizamer te gaan. Lange tijd bungelden 
zij in de staart van de poule. Maar opgemerkt moet hierbij worden 
dat  zij  in  de  eerste  vijf  rondes  alle  vier  kanshebbers  te 
verwerken kregen. Aan het slot werd dan ook nog een flink aantal 
punten gescoord. Een prima middenpositie was het resultaat.
In dit achttal waren negen invallers nodig (hoewel de laatste 
ronde niet gespeeld hoefde te worden - want dan was het aantal in-
vallers ongetwijfeld veel hoger geweest). De heer Krol hield er al 
na de eerste ronde mee op, maar had in de heer Jonker een prima 
vervanger. De heren Oldenkamp en Reinders waren verder steeds 
aanwezig - hoewel ze gezamenlijk slechts 1½ punt scoorden. De 
heren v. Eijk en Hofman waren het minst trouw - maar dat kwam mede 
doordat  ze  beiden twee  maal  voor het  eerste moesten  invallen. 
Verder speelden de heren Riethorst,  v.  Hoorn, en Oudman  prima 
partijen. 

Voor  het  komend  seizoen  is  het  plan  twee  achttallen  in  te 
schrijven.  Het  eerste  zal  in  de  eerste  klasse  uitkomen.  Hun 
opdracht zal zijn: behoud in deze klasse. De volgende acht spelers 
zijn daartoe geselecteerd:
A. vd Kooy 
G. Jansen 
W. Stevens 
T. v Seventer 
J. v Eijk 
J. v Til 
R. de Vries 
R. Hofman

Het tweede team krijgt, in de tweede klasse, dezelfde opdracht: in 
eerste instantie niet degraderen! Deze zeven mannen en een vrouw 
zullen dat moeten doen:
L. de Jonge 
J. Oldenkamp 
A. Lunenborg 
K. Riethorst 
J. Oudman 
T. Jonker 
J. v Hoorn 
H. Reinders

En dan, zou er een derde team, een zestal in zitten dit seizoen? 
Niet geselecteerde spelers, die wel graag NOSBO willen spelen, 
worden vriendelijk verzocht zich te melden (bij mij, JvE) voor 15 
september. Als het er zes zijn, schrijf ik alsnog een team in.
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De uiteindelijke stand van poule 2a is:

1. Hoogeveen 1 12 pnt 33  - 23
2. Kasteel 11 37½ - 18½
3. Veendam 11 37  - 19
4. Assen 2 11 33  - 23
5. Hoogeveen 2 6 25½ - 30½
6. Ter Apel 4 23½ - 32½
7. Valthermond 2 2 20½ - 35½
8. Gieten 0 14  - 42

Het klassement voor de beste NOSBO-resultaten is dit Jaar gewonnen 
door de heer de Jonge, voor Jansen. 
Hulde!

1. L. de Jonge 71% 5 pnt uit 7
2. G. Jansen 66% 4 6
3. T. v Seventer 64% 4½ 7
4. A. vd Kooij 60% 3 5

K. Riethorst
6. R. Hofman 58% 3½ 6
7. W. Stevens 50% 3½ 7

R. de Vries
9. J. v Eijk 50% 3 6
10. K. Baas 50% 2½ 5

T. Jonker
12. J. v Hoorn 50% 2 4
13. J. v Til 42% 3 7
14. J. Oudman 30% 1½ 5
15. J. Oldenkamp 25% 1½ 6
16. H. Reinders 0% 0 7

En die arme Reinders bungelt hopeloos onderaan met zijn nul punten 
...

Ad 8b.

De heer Oldenkamp is bereid om op de dinsdagavond weer met een 
kleine groep junioren door te gaan. De leeftijdsgrens voor hen is 
tot 12 jaar gesteld, waarbij in principe tot toren- of konings-
diploma opgeleid gaat worden.
Voor hen blijft de contributie gehandhaaft op ƒ 30 gehandhaafd.
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Ad 9. 

JEUGD 12+

COMPETITIE.

Elke vrijdagavond komt deze club van Jeugdige spelers bij elkaar 
en wat opvalt is de zeer getrouwe opkomst. Het gebeurt heel vaak 
dat alle spelers aanwezig zijn en dat is voor het verloop van de 
competitie erg fijn. 
De inzet, waarmee gespeeld wordt is in het algemeen erg groot en 
een aantal van deze jonge spelers zou op de "grote" club een goed 
figuur slaan. Daar kunnen een aantal spelers op het rapidtoernooi 
trouwens wel van meepraten.
Het aantal spelers is nog wat aan de zuinige kant, maar misschien 
komen er in de toekomst nog een paar bij. Het is in elk geval de 
moeite waard om deze club in stand te houden.
Het competitieverloop is erg spannend geweest, vooral tussen de 
nummers l t/m 4. Maar het was tenslotte Christiaan Mol die de 
meeste  punten  behaalde  en  daarmee  Hoogeveens  Kampioen  werd. 
Richard Flower, Erik Koppe en Erwin Verhoogt volgen dan op vrij 
kleine afstand. 
Margreet  Vink,  de  enige  dame,  handhaaft  zich  prima  in  dit 
gezelschap. Peter Nijmeijer is nog niet zo lang op de club; hij 
zal volgend seizoen zijn ware sterkte wel laten zien.
Marcel Vos draagt de rode lantaarn, maar dat zal ook wel de enige 
keer zijn. Bovendien blijft hij er heel vrolijk onder, bravo!

DE EINDSTAND
1. Christiaan Mol 155,5
2. Richard Flower 143
3. Erik Koppe 115,5
4. Erwin Verhoogt 108,5
5. Johan Schurer 96
6. Dick de Jong 92
7. Thomas Bollen 86
8. Margreet Vink 83
9. Richard Baas 59
10. Jaap Quant 56
11. Erik Bosscher 52,5

Patrick Vos 52,5
13. Peter Nijmeyer 36,5
14. Marcel Vos 26
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NOSBO-PIJN

Het ging allemaal zo goed met het team van zes, dat uitkwam in de 
externe competitie. Na drie ronden stond ons team bovenaan en was 
derhalve kampioen in zijn poule geworden.
Tot  ieders  verrassing  moest  er  echter  nog  een  ronde  gespeeld 
worden, maar ook nu ging alles van een leien dakje en weer bleven 
we aan kop.
De datum voor de eindronde was bekend en de afspraken daarvoor 
waren gemaakt, zowel met de spelers als met de teamleiders.
Tot zover leek alles op rolletjes te gaan.

Toen  begon  echter  een  hoop  geharrewar  over  de  datum  van  de 
eindronde,  want  die  bleek  niet  erg  gunstig  uit  te  komen  voor 
sommige  clubs.  Een  officieel  bericht  hierover,  hebben  we  in 
Hoogeveen nooit ontvangen, en op een gegeven moment werd er een 
circulaire ontvangen met de indeling en de nieuwe speeldatum.
Deze  datum  kwam  ons  bijzonder  slecht  uit  en  we  hebben  maar 
besloten om niet verder te spelen.
Erg jammer voor het team en we zullen hopen dat volgende keer de 
zaken beter geregeld worden.

LdJ

Voor komend seizoen ligt het in de bedoeling om meer aandacht aan 
de jeugd op de vrijdagavond te gaan besteden. Vooral zullen we 
trachten voor trainingen in welke vorm dan ook - enige ruimte te 
scheppen. 
De  contributie  zal  wel  omhoog  moeten.  Het  bestuur  stelt  een 
verhoging voor van ƒ 30 naar ƒ 45 per seizoen. 
Omdat de heer Baas zich terugtrekt uit het aktieve schaakleven 
(naar  we  hopen  slechts  tijdelijk)  stellen  we  voor  om  voor  de 
vrijdagavond weer een poule van begeleiders op te stellen. Indien 
vier a vijf mensen hiervoor bereid zijn, zal dit voor ieder een 
(gedeeltelijke) vrijdagavond in de maand betekenen. 
De heer de Jonge wil het geheel dan wel blijven coördineren.
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"EN"

Voor de zomer weer  een  aantal  moeilijke  stellingen. 
Doet uw best.

Hoe zet zwart snel mat?

Hoe kan zwart snel winnen?
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Zwart heeft een pion meer, maar toch zit er iets niet 
goed. Hoe toont wit dit aan?

Wat vindt u van l. Pxe6 ?
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Ad 10. 

EINDSTAND TOTAAL.

Voor  alle  duidelijkheid  volgt  hier  nog  de  totaalstand  van  de 
competitie  1989-90.  Achtereenvolgens  de  positie,  naam,  tussen 
haakjes de klassering van de eerste helft en de tweede helft en de 
groep van de tweede helft, dan het puntentotaal, de start-ELO en 
de eind-ELO-rating.

Oude Nieuwe
Pl. Naam Pnt. rating rating
1. A. vd Kooij ( 4- 1-A) 1088 1755 1770
2. W. Stevens ( 3- 3-A) 1005½ 1675 1710
3. G. Jansen ( l- 6-A) 988½ 1740 1735
4. T. v Seventer ( 2- 7-A) 970 1640 1690
5. J. v Eijk ( 8- 2-A) 904½ 1575 1650
6. J. v Til ( 6- 8-A) 870 1610 1624
7. T. Jonker (13- 5-C) 816 1160 1300
8. R. de Vries (10- 9-A) 777 1800 1685
9. R. Hofman (22- 4-B) 765½ 1450 1450
10. L. de Jonge ( 7-15-A) 754 1600 1565
11. H. Reinders (11-10-B) 739½ 1185 1310
12. K. Riethorst (15-11-B) 698½ 1415 1430
13. P. Ploeger (18-12-B) 672 1490 1465
14. A. Lunenborg ( 9-21-A) 670 1380 1460
15. K. Baas (16-14-B) 662 1470 1490
16. G. Krol (19-16-B) 623½ 1605 1505
17. H. Straat (14-20-B) 622½ 1575 1515
18. J. Oldenkamp ( 5-30-A) 611½ 1410 1400
19. E. Petstra (12-24-B) 600 1215 1265
20. J. v Hoorn (26-13-C) 596 1090 1165
21. J. Krikken (24-17-C) 571 1545 1510
22. J. Oudman (17-25-B) 552 1365 1285
23. M. de Jong (25-19-C) 546½ 1075 1110
24. L. vd Meer (28-18-C) 534½ 1055 1115
25. L. Altena (23-23-C) 524½ 1055 1095
26. G. Dun (27-22-C) 503½ 1240 1185
27. W. Piepot (21-26-B) 503 1150 1180
28. J. Pieters (20-28-C) 493½ 1315 1240
29. R. Veninga (31-27-C) 395½ 940 990
30. H. Lahuis (29-29-C) 359½ 890 950
31. R. Zijffers (32-31-C) 316 950 960
32. P. Hoogerwerf (30-34-C) 307 1175 1055
33. D. Oppedijk (  -32-C) 286 1215 1215

Ook nogmaals, de uitslagen per groep, zoals die er aan het eind 
van vorig seizoen lagen.
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GROEP A

1. A. vd Kooij 614
2. J. v Eijk 526½
3. W. Stevens 514
4. G. Jansen 473
5. T. v Seventer 463
6. J. v Til 448½
7. R. de Vries 423½
8.     L. de Jonge                 363½  
9. A. Lunenborg (degr) 302
10. J. Oldenkamp (degr) 180½

GROEP B.

1. R. Hofman (prom) 506½
2.     H. Reinders (prom)          396  
3. K. Riethorst 395
4. P. Ploeger 387½
5. K. Baas 367
6. G. Krol 346½
7. H. Straat 311
8.     E. Petstra                  263½  
9. J. Oudman (degr) 262½
10. W. Piepot (degr) 239½

GROEP C.

1. T. Jonker (prom) 499
2.     J. v Hoorn (prom)           371  
3. J. Krikken 330½
4. L. vd Meer 326
5. M. de Jong 312½
6. G. Dun 293
7. L. Altena 268
8. R. Veninga 238½
9. J. Pieters 228½
10. H. Lahuis 195½
11. R. Zijffers 176½
12. D. Oppedijk 153
13. P. Hoogerwerf 143½

Uitgaande van deze standen komen we tot de nieuwe indeling voor 
het volgende seizoen (ook rekening houdend met de vertrekkende 
mensen).
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A: A. vd Kooy B: A. Lunenborg C: L. vd Meer
J. v Eijk J. Oldenkamp M. de Jong
W. Stevens K. Riethorst W. Piepot
G. Jansen P. Ploeger G. Dun
T. v Seventer G. Krol L. Altena
J. v Til H. Straat R. Veninga
R. de Vries T. Jonker J. Pieters
L. de Jonge J. v. Hoorn H. Lahuis
R. Hofman J. Krikken R. Zijffers
H. Reinders J. Oudman D. Oppedijk

P. Hoogerwerf

Voor het komend seizoen zijn we van plan om de interne competitie 
ongewijzigd te laten. Dit ondanks enkele "trieste" gebeurtenissen 
in het afgelopen seizoen met het herwaarderen van punten. Zo miste 
de heer Riethorst op een punt na de promotie naar de A-groep een 
punt dat hij een week eerder nog voor lag. Wij menen toch dat op 
de huidige manier de meest reeële stand wordt berekend.

We overwegen om de vakantie-toernooitjes een ietwat speelsere vorm 
te geven. Dus geen snelschaak- of rapid-toernooitjes alleen, maar 
ook  eens  bijvoorbeeld  een  opzet  waarbij  men  op  twee  borden 
tegelijk twee verschillende tegenstanders bestrijdt. Of een team-
wedstrijd.

Waarschijnlijk zal er op 27 en 28 december, dus op twee aaneen-
sluitende avonden, een rapid-toernooi gehouden worden. Dit, omdat 
de dinsdagen van de kerstvakantie op 25.12 en 1.1 vallen.
Wel  zal  het  seizoen  zowiezo  weer  afgesloten  worden  met  een 
vluggertjestoernooi.

Ad 11.

De heer van Eijk is aftredend, en stelt zich herkiesbaar.
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Nog even van uw redakteur ...

Het  is  altijd  weer  een  hele  kluif,  die  stukken  voor  de 
jaarvergadering.  En  nog  geeneens  zulke  prettige  berichten  - 
financieel gezien is de club nog steeds niet boven Jan. Maar het 
komend  seizoen  kunnen  we  wat  dat  betreft  met  enig  gematigd 
optimisme tegemoet zien. We zouden alleen wat meer leden kunnen 
gebruiken.
De "Aanzet" verandert weinig, denk ik. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe voorplaat,  en  eigenlijk  zou ik  graag  nog een  redacteur 
naast  me  zien.  Ook  daartoe  zijn  plannen.  De  inhoud  laat  ik 
voorlopig ongewijzigd. Zelfde rubrieken, zelfde plaatjes.

Alleen, en waarschijnlijk was het u nog niet opgevallen, ga ik met 
dit krantje het eerste lustrum in. Ter viering hiervan had ik in 
gedachte  om  een  "Quiz"  te  organiseren.  Per  komende  aflevering 
vindt u drie diagrammen met een stelling ter oplossing, op drie 
niveau's. Zodat iedereen mee kan doen en evenveel kans heeft. Aan 
het  eind  van  het  seizoen  is  er  misschien  een  prijs  je  te 
verdienen. Aanvankelijk wilde ik er iets schitterends van maken - 
vakantiereis  voor  twee  personen  naar  Portugal  of  zoiets,  maar 
gezien  de  miserabele  positie  van  de  clubkas  stel  ik  een 
gezamenlijk bezoek aan de "Pulledagen" te Hoogeveen voor... In 
ieder  geval  verwacht  ik,  dat  u  er  enig  oplosplezier  aan  zult 
beleven. Ook verder wens ik u nog een heel prettig schaakseizoen 
toe!

JvE

~ ~ ~ ~
Drie eindspelcomposities waarin een dubbele loper in voorkomt.
Grappig om te zien.
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Duluchanov & Krolykov, 1936
1. g8D exf2 2. Kfl Txg8 3. hxg8L (Vermijdt pat na 3. hxg8D Lxc4! 
4. Dxc4) 3. .. Lf5 4. Kxf2 Kb4 5. Kxf3 Kc5 6. Kf4 Lh3 7. Ke5 Ld7 
8. b3 Lg4 9. L8e6 Ld1 10. Ld7 Lf3 11. Ke6 Lg4 12. Ke7 Lf3 13. Lc6 
Lg4 14. Le6 Ld1 15. Kd7 Lc2 16. Ke7 Ld1 17. Kb7 Lc2 18. Ka6 Ld1 
19. Le6-c4 Lc2 20. L6d5 Ld1 21. Ld3! Kxd5 22. Kxb6 Lxb3 23. Ke7 
Kc5 24. b6 Ld5 25. Ld3-a6 Lf3 26. La6-b7 Le2 27. Lb7-g2 La6 28. 
Lg2-f1 Lc8 29. Lf1-e2

E. Vlasak, 1956 Matous, 1986

In het linker diagram zit er niet meer in dan een remise: 1. Kh4 
Lf2 2. Kh3 g1L 3. Th6 Kg7 4. Kg2.

In het rechter zit winst: 1. Ld7 Kh4 (1 .. Kh5 loopt scheef op 2. 
Kh3 Txg7 3. Le8 Tg6 4. c7 Lc2 5. c8L en een onafwendbare matdrei-
ging; 5. .. Lf4 6. Lf6 dreiging Lg4 mat.) 2. Lg3 Kh5 3. Kh3 Txg7 
4.Le8 Tg6 5. c7 Lc2 6. c8L (6. c8D Lf5=) 6. .. Le1 7. Lh4 en het 
matnet heeft zich gesloten.

Oplossingen "Stellingen":
[1] 1 .. Ld4! (1 .. Lg3 2. Ke3) 2. Txd4 (2. Kg3 Dh3 mat) 2. .. Dg2 
3. Kel/e3 De2 mat. Wit gaf het na 1 .. Ld4 op. Gschnitzer - Nunn, 
Bundesliga 1990. 
[2] 1 .. Dg1! en wit gaf het op (Wolft - Hodgson, Londen 1990). Op 
2. Kxf3 volgt Df1 en De1 met damewinst. Na 2. Kh3 kan zwart kiezen 
uit Dh1 of Pg5 mat. 
[3] 1. Pxg7! dreigt dodelijk Pe6 en 1 .. Dxg7 faalt op 2. Dd8 Kf7 
3. Te7. Zwart speelde 1 .. Kxg7 2. Te7 Dxe7 Tf7 4. De5 Tf6 5. Lxg6 
Kxg6 maar gaf het na 6. De8 op (Kindermann - Nikolic, Munchen 
1990). 
[4] 1. Pxe6? verliest wegens 1 .. fxe6 2. Lxb6 e3! en wit kon 
opgeven (King - Wolff, Londen 1990). 3. Txe3 Dxb6, 3. Lxe3 Pc4 of 
3. Dxe3 Dc6 4. Df2 Lh4. Hij speelde nog 3. Lxc7 maar na 3 .. exf2 
4. Txf2 Lh4 bleef wit een stuk achter.
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