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Van de voorzitter

Geert Krol 60 jaar lid!

Is dat iets om deze editie van ons blad mee te beginnen? Ja dus! Geert is geboren op 22 
oktober 1922 en op zijn vijftiende in 1937 werd hij lid van de schaakclub Hoogeveen. 
Eerst  waren we van plan om hem te interviewen over deze lange periode,  maar hij 
schrijft zelf een stukje en eigenlijk is dat veel leuker. (pag.10)
Geert is de Smyslov van onze vereniging. Ze zijn bijna even oud en ze lijken wel wat op 
elkaar, hoewel Vassily er wat ouder uitziet dan Geert, maar zeker ook wat schaakinstel-
ling betreft hebben ze veel gemeen. Smyslov staat bekend om zijn enorme spelvariatie 
zonder  daarbij  zoals  bijvoorbeeld  Kasparov "gestoord"  te  zijn  door  een computerge-
stuurd perfectionisme, hij is een natuurtalent. Ook Geert komt vooral intuïtief tot zijn zet-
ten. Saai zijn zijn partijen nooit en lang nadenken is er niet bij. In al die zestig jaar is hij  
nimmer in tijdnood geweest, zelfs niet in snelschaakpartijtjes.
De laatste clubavond van dit  jaar staat in het teken van Geert.  We hebben hem ge-
vraagd wat hij op deze avond het liefst zou willen. Zijn directe antwoord was voorspel-
baar: "Een snelschaakavond!" Maar beter dan dat vind ik 

"Een Geert Krol Snelschaaktoernooi!"
Ik heb een paar notatieboekjes met verzamelde partijen. Ik noteer daarin leuke spellen 
die ik natuurlijk meestal won; daarna gaan de volle jaarnotatieboekjes in de poubelle. 
Hoewel ik betrekkelijk weinig tegen Geert heb gespeeld, heb ik 2 partijen tegen hem ver-
eeuwigd. Een daarvan uit 1976 staat verderop. Ik won die partij maar daarom gaat het 
niet. Ik wil laten zien hoe een in-hart-en-nieren schaker als Geert risico's neemt en zich 
verweert. Speel die typische Wildwest-Geert partij maar eens na.
Geert, ik hoop dat je nog lang lid blijft, voor de club, maar in de eerste plaats voor jezelf. 
Zestig jaar lid, als je dan nog geen erelid bent? Welnu, je bent vanaf nu:

Ons erelid Geert Krol !

Ik wens jullie allen een gezellige Kerst en een goed 1998.
Gert
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Gemor...en meetrillende pumps.

Hier is alweer het tweede nummer van de Aanzet dat onder mijn eindredactie verschijnt. 
Laat ik beginnen met een woord van dank aan al diegenen die met hun (vaste) bijdrage 
dit mogelijk gemaakt hebben. Mijn streven is om mijn naam na deze bladzijde zo min 
mogelijk tegen te komen en ik heb genoeg kopij gekregen om dat mogelijk te maken. 
Alleen de verslagen van de externe wedstrijden zijn grotendeels samenvattingen van 
mijn stukjes uit de krant omdat de meeste teamleiders het te druk hebben met andere 
dingen.
Zo kom ik op iets dat me even van het hart moet. Ik denk dat je als club de kans moet 
gebruiken die je krijgt om je via een krant te promoten bij een groot publiek. Met een bij-
passende schrijfstijl maak ik een vlot leesbaar en zoveel mogelijk feitelijk verslag dat al 
de volgende middag bij de redactie van de Hoogeveense Courant ligt. Het is duidelijk dat 
ik niet de rust in de speelzaal nog verder ga verstoren met het opnemen van meningen 
en interviews, ik zit tenslotte ook zelf nog een partij te spelen. Om iets te kunnen schrij-
ven over individuele partijen moet ik het hebben van vluchtige indrukken, opgevangen 
uitroepen, korte gesprekken aan de bar of gewoon iets verzinnen n.a.v. krachtsverhou-
dingen op papier, d.w.z. de (Nosbo-)ratinglijst. Het zit er gewoon niet in om alles na te 
checken, van twee kanten te belichten, het gaat erom iets leuk en niet negatief op papier 
te krijgen. 
Om een leuk stukje te krijgen maak ik bewust gebruik van overdrijving, zonder meteen in 
Telegraafstijl terecht te willen komen. Zo smakelijk als Lex Jongsma krijg ik het toch niet; 
die krijgt het voor elkaar om daarmee geciteerd te worden in 'Buiten Spelen', het hoofd-
artikel  van  de  Hoogeveense:  "Vief,  geconcentreerd,  haar  pumps meetrillend  met  de 
spanningen op de 64 glazen velden...".
Als ik dus opvang dat "iemand zich kan voorstellen dat een ander misschien niet zo 
gelukkig is met het huidige systeem van puntentelling bij niet extern meespelen....." dan 
kan ik dat heel  goed  droog-ambtelijk zo opschrijven; ik heb er jaren de kost mee ver-
diend. Het beste was natuurlijk om er niets over te schrijven maar ik koos het betere, ik 
schreef kernachtig: "gemor...", zonder dat ik dat zo letterlijk gehoord had. 
Over dat "gemor in de vereniging..." is inmiddels 
al  genoeg  gezegd.  Ik  had  een  eerste 
aankondiging dat we als bestuur eens daarover 
moesten  praten  inderdaad  niet  meteen  in  de 
krant mogen zetten. Ik mag overigens hier wel 
namens het bestuur zeggen dat op onze oproep 
enkele suggesties zijn binnengekomen en dat we 
binnenkort de materie zullen bespreken.
Mijn conclusie uit  dit  alles is dat ik nog steeds 
open sta voor kritiek, maar nu geen redenen zie 
om mijn schrijfstijl of werkwijze wezenlijk aan te 
passen. ik blijf gewoon leuke stukjes schrijven op 
mijn manier en met mijn middelen. 
En  ik  ben  nog  steeds  blij  met  aardige 
partijfragmenten voor de krant.
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Openingstheorie

De Hollandse verdediging staat bij  de meesten bekend als een taaie verdediging voor 
zwart. Vooral als zwart de bekende Stone-Wall opstelling hanteert (pionnen op c6, d5, e6, 
f5). Dan moet wit veel geduld hebben om door deze vestiging heen te breken en tevens 
moet wit opletten dat zwart geen koningsaanval krijgt. 
Er is echter een ander alternatief om deze problemen te voorkomen, namelijk door in de 
opening een pion te offeren. Dit wordt het Stauton-gambiet genoemd. Wit krijgt ontwikke-
lingsvoorsprong voor de geofferde pion. Zwart moet dan heel nauwkeurig spelen om niet in 
het nadeel te komen. 

De opening gaat als volgt: 1.d4 f5 2.e4 fxe4 Zwart moet dit pionoffer aannemen, omdat wit 
anders een ontwikkelingsvoorsprong krijgt  bv:  2...d6 3.Pc3 Pf6 4.Ld3 e6 5.Lg5 h6 (of 
6...fxe4 6.Pxe4 Le7 7.Pxf6 Lxf6 8.Dh5+ en wit wint) 6.Lxf6 Dxf6 7.exf5 exf5 8.Pd5 De6+ 
9.De2 Dxe2 10.Pxe2 Kd8 10.Pf4 met goed spel voor wit.
3.Pc3 Na 3.f3 is het afwachten voor wit of hij compensatie krijgt voor de geofferde pion. Het 
beste voor zwart is om een pion terug te offeren. Bijv.: 3...e5 4.dxe5 Pc6 5.Dd5 exf3 6.Pxf3 
Pge7 7.De4 d5 8.exd6 e.p. Dxd6 9.Lf4 Lf5 met gelijke kansen (Elo-Powers, USA, 1948).
3..,Pf6 3..,d5 faalt op 4.Dh5+ g6 5.Dxd5 4.Lg5 (diagram) 
Na 4.f3 mag zwart het pionoffer niet aannemen, omdat na 
4...exf3 5.Pxf3 g6 6.Lg5 Lg7 7.Dd2 0-0 8.Lh6 d5 9.Lxg7 
Kxg7 10.Ld3 volgt en wit heeft ruim compensatie voor de 
pion. Zwart speelt echter na f3 4..,d5 5.fxe4 dxe4 6.Lg5 
Lf5 7.Lc4 Pc6 en zwart heeft niets te vrezen.
Na 4.Lg5 heeft zwart 4 mogelijkheden namelijk:
A) 4..,g6
B) 4..,c6 
C) 4..,e6
D) 4..,Pc6
Nu faalt 4..,d5 op 5.Lxf6 exf6 6.Dh5+

A) 4..,g6 5.f3 (5.Lxf6 exf6 6.Pxe4 c5 met gelijk spel) 5..,exf3 5..,d5 6.dxe4 dxe4 7.Lc4 Pc6 
8.Pge2 Pa5 9.Lb3 Pxb3 10.axb3 met onduidelijke stelling. 6.Pxf3 d5 7.Ld3 Lg7 8.De2 Pc6 
9.0-0-0 Lg4 10.De3 0-0 11.h3 Lxf3 12.gxf3 Ph5 met een onduidelijke stelling of 5.h4 d5 
(5..,Lg7 6.h5  Pxh5? 7.Txh5 gxh5 8.Dxh5+ Kf8  9.Pd5 Pc6 10.Lc4  De8 11.Dxe8 Kxe8 
12.Pxc7+ en wit staat beter). 6.h5 Lg7 7.h6 Lf8 8.f3 Dd6 9.Pge2 exf3 10.gxf3 en wit heeft 
ruim compensatie voor de pion.
B) 4..,c6 5.f3 exf3 6.Pxf3 d6 7.Ld3 Lg4 8.0-0 Da5 9.Dd2 Pbd7 10.b4 Dc7 11.Tae1 0-0-0 
12.b5 en wit heeft een sterke aanval.
C) 4..,e6 5.Pxe4 Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Pf3 De7 8.Ld3 Pc6 9.c3 met gelijke kansen
D) 4..,Pc6 De theorie geeft dit als de sterkste voortzetting voor zwart.  5.d5 Op 5.f3 volgt 
zwart met 5..,e5 6.d5 Pd4 7.Pxe4 Le7 8.Lxf6 Lxf6 9.Ld3 0-0 met gelijk spel.  5.Dd4 Pf7 
6.Lxf6 exf6 7.Pxe4 Le7 8.0-0-0 0-0 9.Pf3 met gelijk spel. Wil zwart voorkomen dat wit een 
aanval krijgt, dan dient zwart de pion weer terug te offeren. Dan staat de partij ongeveer 
gelijk.

Christiaan Mol.
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"Wildwest"

De in het stukje van de voorzitter aangekondigde partij 
uit de competitie 1976.
Gert Jansen - Geert Krol.
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 d5xc4 3.e2-e4 b7-b6 4.Lf1xc4 
Lc8-b7  5.Pb1-c3  g7-g6  6.Pg1-f3  Lf8-g7  7.Lc4xf7+ 
Ke8xf7 8.Pf3-g5+ Kf7-e8 9.Pg5-e6 Dd8-d6 10.Pe6xg7+ 
Ke8-f7 11.e4-e5 Dd6-d8 12.Pg7-h5 g6xh5 13.Dd1xh5+ 
Kf7-f8 14.Dh5-f5+ Kf8-g7 15.h2-h4 Dd8-f8 16.Df5-g5+ 
Kg7-f7 17.Dg5-h5+ Kf7-e6 18.Dh5-g4+ Ke6-f7 19.Dg4-
h5+  Kf7-e6  20.d4-d5+  Ke6-d7  21.Pc3-b5  Lb7xd5 
22.e5-e6+ Ld5xe6 23.Dh5-e5 Df8-f5 24.De5xh8 Df5xb5 
25.Lc1-d2  (zie  diagram) 25...Pg8-f6  26.0-0-0  Le6xa2 
27.Ld2-c3+ Kd7-c6 28.Lc3xf6 e7xf6 29.Dh8-e8+ Kc6-
c5 30.De8-e3+ Kc5-c6 31.De3-e4+ La2-d5 32.De4-e8+ 
Kc6-c5 33.Td1xd5+ hè, hè, Geert geeft eindelijk op. 
Verbruikte tijd: wit 1u.45 min.; zwart 23 min.

(noot van de redactie: Pas in de diagramstand kiest Krol een iets mindere verdediging 
tegen de overweldigende aanval. Na Pc6 kan de opgesloten toren nog bevrijd worden. En  
met de zet Pc3-b5 had wit ook al eerder de druk kunnen opvoeren. Dat hè, hè is wel begrij-
pelijk, maar niet helemaal terecht.)

Nosbo-competitie (1)

Het eerste
Na drie wedstrijden heeft Hoogeveen 1 pas twee matchpunten verdiend, en dat maar 
nipt tegen het eigen tweede team. Voor het eerste zou de terugkeer in de eerste klasse 
toch minder moeilijk moeten zijn dan voor het eveneens gepromoveerde tweede team. 
Maar  tegen Oostermoer  en  Springend Paard  werd  volgens  sommige spelers  zelf  in 
teveel partijen een half of heel punt cadeau gedaan. Bij beide wedstrijden zat er na een 
uur spelen volgens hen nog een beste kans op ten minste één matchpunt in. Ook de 
overwinning op het tweede had wel hoger uit mogen vallen.
Omdat beide teams gepromoveerd zijn stond ook dit jaar deze wedstrijd vroeg in het 
seizoen op het programma, alleen nu in de eerste klasse. Het tweede ging de wedstrijd 
in met maar één gedachte: revanche voor de 'smadelijke' 6½ - 1½ van vorig jaar. En dat 
is alleszins gelukt. 
Natuurlijk mag niet verwacht worden dat het sterkste team verliest, maar na een aantal 
remises op de lagere borden was de eerste winstpartij voor Hofstee van het tweede! Het 
duurde toen nog een poosje voordat Jansen eindelijk Danker op de knieën kreeg, waar-
na men zich verzamelde rond de twee topborden waar de beslissing moest vallen. Van 
Amerongen liet zich niet intimideren door de reputatie van de clubkampioen en hield een 
moeilijk toren-en-pionneneindspel remise. Achteraf had Mol een paar kansen op winst 
laten liggen. Ook Verwijs had lange tijd een remisestelling tegen Janmaat, maar moest 
zich op het laatst in tijdnood  gewonnen geven.
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Hoogeveen 2 - Hoogeveen 1 3½-4½
F.v.Amerongen - C.Mol rem.

H.Verwijs - B.Janmaat 0-1
R.Danker - G.Jansen 0-1
K.Hofstee - D.Saïd 1-0
R.Flower - L.de Jonge rem.
J.Krikken - A.Lunenborg rem.
A.Kelfkens - T.v.Seventer rem.
J.v.Til - R.Hofman rem.

In de derde ronde tegen Het Springend Paard werd de stijgende lijn niet voortgezet. In 
de loop van de avond waren de meesten nog positief over hun kansen. Dat Lieffert de 
vooruitgespeelde partij  tegen hun absolute  topspeler  had verloren was  nog niet  van 
invloed op het optimisme in de zaal. Maar toen Saïd en Bert misschien door al te wild 
spel verloren kwamen te staan en Ton en Anky niet verder kwamen dan remise was de 
kans op winst alweer verkeken. En toen Christiaan weer als laatste manmoedig probeer-
de om in korte tijd zijn overwicht in een dame-eindspel te verzilveren was door de remise 
van Gert de wedstrijd al verloren, zodat het geen ramp was dat het in remise verzandde.
Hoogeveen 1 - Springend Paard 1 (Elo) 3-5
L.de Jonge - W.Wielenga 2087 0-1

C.Mol - A.Meier 1537 rem.
G.Jansen - L.Jerphanion 1851 rem.
D.Saïd - A.Platje -- 0-1
B.Janmaat - R.Nieuwenweg 1640 0-1
A.Lunenborg - D.Mittelstädt 1553 rem.
T.v.Seventer - T.Molthoop 1626 rem.
R.Hofman - J.Kanter 1369 1-0 

Het tweede
Na de boven beschreven krappe nederlaag tegen Hoogeveen 1 werd verrassend het 
eerste matchpunt behaald in en tegen Hoogezand-Sappemeer. De spelers van het twee-
de team ontlopen elkaar niet veel in speelsterkte, waardoor steeds een vrij willekeurige 
opstelling mogelijk is. Hoogezand had de sterkste spelers volgens verwachting aan de 
hoogste borden waar pas na lange strijd de verliespartijen genoteerd werden. Op de lage 
borden lukte het ditmaal wel om een paar overwinningen te boeken, voldoende voor een 
gelijkspel, terwijl bij de remises de winstkansen aan Hoogeveense kant lagen.
Hoogezand-Sappemeer (Elo) - Hoogeveen 2 4-4
Z.Cormehic 1962 - J.v.Til 1-0
R.Doornbusch 1766 - R.Danker 1-0
V.Geeraets 1764 - T.Jonker 1-0
B. Bontjer 1717 - R.Flower 0-1
K.Kuiper 1667 - J.Krikken rem.
E.Mennega 1647 - A.Kelfkens rem.
H. de Vries -- - F.v.Amerongen 0-1
H.Endema -- - K.Hofstee 0-1

(een samenvatting van krantenstukjes, FvA)
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Sterker schaken

In  het  schaakspel  zijn  tactische  en  positionele  kenmerken  te  vinden.  De  tactische 
grapjes zijn in de praktijk wel te leren. Iedereen trapt wel eens in een paardvorkje, of een 
aftrekschaakje - en daar leer je tenslotte van.
De positionele factoren zijn moeilijker te leren. Om iedereen gelegenheid te geven ook 
hierin wat te oefenen, loopt er een serie met positionele testen. Achterin het nummer 
staan de oplossingen met een puntenwaardering. Aan het einde van de serie kunt u aan 
het behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht) uw positiegevoel is.

TEST 14
Dame-Indische verdediging
1.d4  Pf6  2.c4  e6  3.Pf3  b6  4.g3  La6  5.b3  Lb4+ 
6.Ld2 Le7 7.Pc3 Lb7 8.Lg2 0-0 9.0-0 c5 10.d5 exd5 
11.Pg5 Pa6 12.cxd5 d6 13.e4 Pd7 14.h4 Pc7 15.a4 
h6 16.Pf3 Lf6 17.Tc1 Pe5 18.Lf4 Pg6 19.Le3 Te8 
20.h5 Pe5 21.Pxe5 dxe4 22.Pa2 a5 23.Pc3
zie diagram

Zwart aan zet: kies uw plan.

Plan A: Blokkeer de vrijpion met de loper
De blokkade van de vrijpion op d5 beschouw ik als het meest dringend en daarom speel 
ik 23...Le7 met het plan ...Ld6. Na deze blokkade denk ik tegenspel te krijgen op de da-
mevleugel gezien mijn pionnenmeerderheid daar. Mijn plan is om ...b5 voor te bereiden 
(bijvoorbeeld met ...La6) na eerst c5 te verdedigen met ...De7. Wit zal vermoedelijk pro-
beren door te breken op de koningsvleugel met f4. Ik denk deze aanval het hoofd te kun-
nen bieden met ...f6 indien nodig. Enkele mogelijkheden: 24.f4 (24.Dg4 met de dreiging 
Lxh6 wordt  beantwoord  met  24...Lc8,  waarna  de  witte  dame van de  g-lijn  af  moet) 
24...Ld6 25.Dg4 (25.fxe5 Lxe5 met eenvoudige blokkade van d6 en e5 is niet goed voor 
wit) 25...Lc8 26.f5 Kh8 gevolgd door ...f6 waarna ik tegenspel heb op de damevleugel.

Plan B: Blokkeer de vrijpion met het paard
Hier wil ik eveneens de vrijpion blokkeren, maar met het paard van c7. Ik speel 23...Tf8 
om het veld e8 vrij te maken voor de manoeuvre ...Pe8-d6. In deze stelling komt mijn 
paard goed van pas bij tegenspel, hetzij op de koningsvleugel met ...f5, hetzij op de da-
mevleugel bij de voorbereiding van ...c4 en ...b5. De opmars ...f5 zal de witte d-pion ver-
zwakken en tevens de f-lijn openen, waardoor de zwakte van wits gerokeerde stelling 
wordt uitgebuit. Anderzijds zal tegenspel met ...c4 en ...b5 de a-pion bevrijden, hetgeen 
vooral in het eindspel nuttig kan zijn. Een mogelijke voortzetting: 24.f4 (na 24.d6 Pe6 kan 
het paard naar het uitstekende veld d4) 24... Pe8 25.Dg4 (25.fxe Lxe5 en wit zit met vele 
verzwakkingen op de koningsvleugel) 25... Lc8 26.f5 Kh8 die de blokkade met ...Pd6 
voorbereidt.
 
Plan C: Ruil de slechte loper af
In tegenstelling tot de voorgaande plannen denk ik dat de blokkade van de vrijpion niet 
het overheersende element is in deze stelling, omdat ik het zwakke veld d4 kan bezetten 
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met mijn paard (...Pe6-d4) als de vrijpion wordt opgeschoven. Het is belangrijker dat ik 
mijn  slechte  loper  afruil,  die  een  probleem kan  worden  in  het  eindspel.  Omdat  de 
onmiddellijke poging 23...Lg5 wordt weerlegd door 24.f4, speel ik de tussenzet 23...La6 
en dwing wit tot 24.Te1. Hiermee dwing ik de ruil af van de lopers op de zwarte velden. 
Mijn analyse is: 24.Te1 Lg5 25.f4 exf 26.gxf Lh4 27.Lf2 Lxf2+ 28.Kxf2 Dh4+ en wit moet 
met zijn koning naar veld e3 om zijn f-pion te behouden. Om dit vervolg te voorkomen 
moet  wit  24.Pe2  spelen,  hetgeen  de  opstelling  van  zijn  stukken  verslechtert. 
Waarschijnlijk  zal  hij  daarom  afzien  van  f4  en  de  ruil  van  de  lopers  aanvaarden, 
waarmee ik mijn doel heb bereikt. 

Strategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek:  geef  in  het  kort  de tactische redenen,  indien aanwezig,  om enkele  van de 
plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook punten op).

De ratinglijst
Ratings per  16 dec. '97

Naam A. B C
1 Oosten F. van 1812 1826 +14
2 Jansen G. 1652 1769+117
3 Janmaat B. 1825 1751 -74
4 Mol Chr. 1781 1745 -36
5 Saïd D. 1689 1735 +46
6 Krikken J. 1665 1681 +16
7 Jonge L. de 1660 1673 +13
8 Seventer T. van 1742 1665 -77
9 Flower R. 1594 1653 +59

10 Stevens W. 1694 1646 -48
11 Hofman R. 1713 1645 -68
12 Lunenborg A. 1708 1643 -65
13 Kelfkens A. 1648 1638 -10
14 Bosma M. 1550 1631 +81
15 Kooy A. van de 1630 1624 -6
16 Amerongen F. van 1583 1619 +36
17 Hofstee K. 1585 1613 +28
18 Til J. van 1572 1607 +35
19 Eggersman M. 1652 1593 -59
20 Verwijs H. 1565 1589 +24
21 Oldenkamp J. 1598 1578 -20
22 Star R. van de - 1551 -
23 Spitse K. 1479 1544 +65
24 Danker R. 1609 1535 -74
25 Jonker T. 1512 1507 -5

Naam A. B C
26 Piepot W. 1399 1469 +70
27 Ploeg H. van de 1437 1414 -23
28 Krol G. 1427 1412 -15
29 Doornbos F. 1405 1411 +6
30 Straat H. 1394 1403 +9
31 Riethorst K. 1347 1397 +50
32 Meer L. van der 1490 1388 -102
33 Bonting M.D. 1342 1363 +21
34 Hofstra M. 1337 1357 +20
35 Nijmeijer P. 1314 1330 +16
36 Hoorn J. van 1324 1313 -11
37 Bos T. 1201 1280 +79
38 Berg W. de 1317 1276 -41
39 Snuverink M. 1219 1272 +53
40 Reinders H. 1289 1269 -20
41 Kord N. 1351 1208 -143
42 Swarts H. 1135 1206 +71
43 Boer H.A. de 1267 1192 -75
44 Dun G. 1193 1162 -31
45 Kuilman A. - 1011 -
46 Houtzager B. - 938 -
47 Bonnema M. 773 821 +48

A Startrating
B Rating per 16/12-'97
C Verschil

(De voorzitter is zijn inzinking kennelijk te boven gekomen!)

"Chess teaches you to look through all the bullshit"

 (GM David Norwood (Eng) in interview in New In Chess, 1996 nr.8)  
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Uitslagen interne competitie

Uitslagen 8e ronde:
M.Bonting - W.de Berg 1-0
T.Bos - P.Nijmeijer 1-0
M.Eggersman - H.Straat 1-0
R.Flower - F.v.Oosten 0-1
R.Hofman - T.Jonker rem.
K.Hofstee - H.v/d Ploeg 1-0
M.Hofstra - F.Doornbos 0-1
J.v.Hoorn - M.Bonnema 1-0
L.de Jonge - F.v.Amerongen rem.
N.Kord - H.Reinders 0-1 Rg
J.Krikken - M.Bosma rem.
G.Krol - R.Danker 0-1
A.Kuilman - H.Swarts 0-1
A.Lunenborg - J.v.Til rem.
L.v/d Meer - G.Dun 1-0
J.Oldenkamp - W.Piepot 1-0
T.v.Seventer - A.v/d Kooij rem.
M.Snuverink - K.Riethorst 0-1
H.Verwijs - A.Kelfkens rem.
Uitslagen 9e ronde:
W.de Berg - A.Kuilman 1-0
M.Bosma - J.Oldenkamp rem.
G.Dun - M.Bonnema 1-0
T.Jonker - M.Eggersman rem.
N.Kord - H.Swarts 0-1 Rg.
W.Piepot - J.v.Hoorn rem.
H.v/d Ploeg - L.v/d Meer 0-1
H.Reinders - H.de Boer 1-0
K.Riethorst - G.Krol rem.
M.Snuverink - P.Nijmeijer 0-1
K.Spitse - A.v/d Kooij 1-0
R.v/d Star - M.Hofstra rem.
H.Straat - M.Bonting 0-1

Uitslagen 10e ronde:
H.de Boer - W.de Berg 0-1
M.Bonnema - A.Kuilman 1-0
T.Bos - H.Reinders 1-0
M.Bosma - R.Hofman rem.
R.Danker - H.Verwijs rem.
F.Doornbos - H.v/d Ploeg rem.
M.Eggersman - A.Lunenborg rem.
K.Hofstee - H.Straat 1-0
M.Hofstra - L.v/d Meer rem.
  8

J.v.Hoorn - G.Krol rem.
G.Jansen - L.de Jonge rem.
T.Jonker - M.Bonting 1-0
A.v/d Kooij - R.v/d Star 1-0
C.Mol - J.Krikken 1-0
F.v.Oosten - A.Kelfkens 1-0
W.Piepot - K.Riethorst 1-0
D.Saïd - B.Janmaat 1-0
W.Stevens - K.Spitse rem.
H.Swarts - M.Snuverink 0-1

Uitslagen 11e ronde:
F.v.Amerongen - T.v.Seventer rem.
W.de Berg - H.Swarts 0-1
H.de Boer - M.Bonnema 1-0
M.Bonting - R.Hofman 0-1
A.Kelfkens - K.Spitse 1-0
A.v/d Kooij - J.v.Til rem.
G.Krol - K.Hofstee 0-1
A.Kuilman - G.Dun 1-0
A.Lunenborg - F.v.Oosten rem.
J.Oldenkamp - T.Jonker rem.
H.v/d Ploeg - M.Hofstra 1-0
H.Reinders - J.v.Hoorn 0-1
K.Riethorst - F.Doornbos 1-0
M.Snuverink - T.Bos 1-0
R.v/d Star - R.Danker 1-0
W.Stevens - M.Bosma 0-1
H.Straat - W.Piepot rem.
H.Verwijs - M.Eggersman 0-1

Uitslagen 12e ronde:
F.v.Amerongen - A.Kelfkens rem.
M.Bonnema - T.Bos 0-1
M.Bosma - H.Verwijs rem.
R.Danker - M.Bonting 1-0
G.Dun - H.Reinders 0-1
M.Eggersman - R.Flower 0-1
K.Hofstee - A.v/d Kooij rem.
M.Hofstra - G.Krol rem.
F.v.Oosten - J.Krikken 1-0
K.Riethorst - A.Kuilman 1-0
M.Snuverink - H.Straat 0-1
H.Swarts - H.de Boer 1-0
J.v.Til - J.Oldenkamp rem.



Uitslagen 13e ronde:
W.de Berg - M.Bonnema 1-0
M.Bonting - L.v/d Meer rem.
G.Dun - H.de Boer rem.
R.Flower - F.v.Amerongen rem.
R.Hofman - J.v.Til rem.
B.Janmaat - C.Mol rem.
L.de Jonge - F.v.Oosten rem.
T.Jonker - K.Hofstee rem.
A.Kelfkens - G.Jansen 0-1
A.v/d Kooij - A.Lunenborg rem.
J.Krikken - M.Eggersman 1-0
G.Krol - H.v/d Ploeg rem.
A.Kuilman - J.v.Hoorn 1-0
J.Oldenkamp - R.Danker 1-0
W.Piepot - W.Stevens rem.
H.Reinders - H.Swarts rem.
T.v.Seventer - H.Verwijs rem.
H.Straat - K.Riethorst 0-1

Uitslagen 14e ronde:
F.v.Amerongen - B.Janmaat 0-1
H.de Boer - K.Riethorst 0-1
M.Bonnema - H.Reinders 0-1
T.Bos - W.Stevens 0-1
F.Doornbos - W.de Berg 1-0
M.Eggersman - K.Hofstee 0-1
R.Hofman - A.v/d Kooij rem.
A.Kelfkens - L.de Jonge rem.
J.Krikken - R.v/d Star 1-0
A.Lunenborg - M.Bosma 0-1
L.v/d Meer - W.Piepot 0-1
C.Mol - D.Saïd 0-1
P.Nijmeijer - M.Hofstra rem.
F.v.Oosten - G.Jansen 0-1
H.v/d Ploeg - M.Snuverink 1-0
K.Spitse - T.Jonker 1-0
H.Straat - G.Krol rem.
H.Swarts - G.Dun 1-0
J.v.Til - T.v.Seventer rem.
H.Verwijs - J.Oldenkamp 1-0

Nogmaals.. Reglement interne competitie
Het reglement is in zijn geheel gepubliceerd in de Aanzet van oktober. Ondanks dit zijn 
er mensen die niet op de hoogte zijn met de inhoud hiervan. Voor hen nog even de pun-
ten waarover regelmatig discussies ontstaat nog even op een rijtje:
Aanvangstijdstip: Uiterlijk 19:45 uur. Dit betekent dat om kwart-voor-acht bij ieder bord 
een klok in beweging moet zijn. Wie niet uiterlijk 20:15 uur achter het bord heeft plaats-
genomen wordt geacht niet te zijn opgekomen en krijgt een winstpartij in mindering ge-
bracht. De tegenstander krijgt de partij gewonnen verklaard. Een ander aanvangstijdstip 
uitsluitend in overleg en met goedkeuring van de wedstrijdleider.
Bedenktijd: Voor de senioren is deze gelijk aan het voor Nosbo-wedstrijden geldende 
speeltempo: 40 zetten in 1 uur en 45 minuten. Na de tijdcontrole (dat is als de vlag van 
één van de spelers valt), worden beide klokken 15 minuten teruggezet en wordt de partij 
versneld  beëindigd  volgens  artikel  10  van  het  FIDE-reglement*).  Voor  partijen  met 
jeugdleden is het speeltempo 35 zetten in 1 uur en 15 minuten. Hierna wordt tot versneld 
beëindigen overgegaan volgens de boven beschreven procedure.

Volgens het huidige reglement is het geen verplichting meer, maar om problemen tijdens 
de partij te voorkomen is het verstandig om voor aanvang te controleren of het bord goed 
ligt, de stukken goed staan en de klok goed is ingesteld. 

*) De officiële vertaling van dit reglement 
heeft iedereen ontvangen als bijlage bij 
Schaakmagazine van juli 1997.

Tino
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ZESTIGJARIG SCHAAKJUBILEUM.

Op 7 december 1937 werd door de nog zeer jonge schaakclub van Hoogeveen (officieus 
begonnen in 1928, in 1929 officieel als vereniging met statuten e.d. opgericht) gestart 
met een jeugdafdeling. Bij de zes leden, die zich hiervoor meldden, was ook mijn per-
soontje, enkele weken daarvoor net 15 jaar geworden. Bij het verschijnen van deze Aan 
Zet is het dus 60 jaren geleden, dat ik lid van onze club ben geworden. Deze poging tot 
het vormen van een jeugdafdeling is overigens jammerlijk mislukt. Al vrij spoedig hadden 
5 leden bedankt, zodat ik met nog een naderhand gekomen nieuw lid, als enigen over-
bleven. De jeugdafdeling werd toen maar opgeheven en de twee jeugdigen werden tot 
volwaardig lid gepromoveerd.
Ik had het schaken slechts enkele maanden daarvoor geleerd van Jan Dekker (gefusil-
leerd bij Woeste Hoeve als verzetsman, waarom er een Jan Dekkerstraat naar hem ge-
noemd is), die het zelf enkele weken daarvoor van iemand anders geleerd had. Het was 
in de tijd, dat Euwe furore maakte, wat het schaken in Nederland destijds tot enorme op-
bloei bracht. Jan Dekker was mijn collega op het laboratorium van de Zuivelfabriek en wij 
hadden in de voorzomer van 1937 als leerlingen van dezelfde school beiden ons MULO 
diploma behaald. Hij gaf zich ook op als lid van de jeugdschaakafdeling, maar moest om 
mij nu niet meer bekende redenen al gauw afhaken.
Het is dus 60 jaar geleden, dat ik lid werd van onze schaakclub. Dat wil echter niet zeg-
gen, dat ik 60 jaar lid geweest ben van de club. Van begin 1943 tot aan de hervatting der 
clubwerkzaamheden na de bevrijding in 1945 was ik wegens aanwezigheid elders uiter-
aard geen lid. In die oorlogsperiode heeft de club echter ook twee seizoenen geen activi-
teiten ontplooid, zodat ik in feite maar één jaar gemist heb. Daarna ben ik van ongeveer 
1954 tot 1960 ook geen lid geweest, daar op de dinsdagavond, die toen dus ook al de 
clubavond was, enkele vrienden me meenamen naar een sportclubje voor amateurs, de 
Anti Buik Club geheten. 

Omstreeks  1960  kreeg  ik  echter  een  nieuwe  buurman,  de  oudere  clubleden  allen 
welbekende B.van Herksen. Hij was vanaf de oprichting tot aan zijn vertrek naar elders 
in 1936 lid geweest en wilde nu na zijn terugkomst uit Curaçao als gepensioneerde (op 
50 jarige leeftijd!) weer naar zijn oude club terug en trok mij daarbij  in zijn vaarwater 
mee. Sinds dien ben ik ononderbroken lid van de club gebleven.
Deze B.van Herksen is zegge en schrijve 14 maal clubkampioen geworden, zodat onze 
huidige kampioen nog wel enkele jaren vooruit kan om dit record te breken. In het sei-
zoen 1969/1970 was hij kennelijk niet op dreef, want tot mijn grote verbazing haalde ik 
toen de wisselbeker bij hem weg, terwijl hij daarvoor en daarna steeds deze trofee in 
huis had. Dit was de enige onderbreking in de periode van 1967/68 tot 1980/81. Nadien 
ging bij hem ook de leeftijd gelden, zodat hij niet meer aan bod kwam en ook al vrij gauw 
daarna niet meer op de club schaakte.
In het seizoen 1984/85 hadden blijkbaar de echt goede schakers van onze club een 
black-out, want toen viel mij ook de eer te beurt om de eerste van dat seizoen te ein-
digen.
Als ik het gehele clubgebeuren zo eens langs me heen laat gaan, dan valt het me op, 
zulks in tegenstelling met de vele veranderingen,  die in maatschappij en denkwereld in 
deze periode van 60 jaar plaats vonden, de schaakclub en schaakavond nagenoeg gelijk 
gebleven zijn. Er is geen wezenlijk verschil tussen toen en nu.
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Wat leeftijdsopbouw betreft is nu het percentage 70 plussers wel groter dan tevoren, wat 
trouwens ook voor de zeer jeugdigen geldt. In 1937 waren er, achteraf door mij inge-
schat, geen of hooguit één enkele boven de 50 jaar! op een aantal leden van ruim 30. 
De materiële vooruitgang van onze maatschappij vinden we bij de club wel terug in het 
groter aantal klokken dat we in eigendom hebben. In de beginjaren kon er lang niet door 
iedereen op de klok gespeeld worden. Ik herinner me nog een wedstrijd met de oude 
heer Voerman. (zijn zoon was nl. ook op de club). We hebben toen wel een uur gespeeld 
in een overigens lege zaal,  daar alle andere leden reeds vertrokken waren.  Ik stond 
beter, maar Voerman deed stug door, totdat ik zo ongeveer op het middernachtelijk uur 
de  door  hem lang  verwachte  blunder  maakte,  waarna  ik  meteen  op  kon  geven  en 
eindelijk naar huis kon gaan..

Een  verder  technisch  verschil  tussen  toen  en  nu  is  het  vervoer  voor  de  Nosbo-
wedstrijden. Deze vonden pas na 1946 plaats en in de beginjaren gebeurde dat per ge-
charterde autobus, omdat het aantal personenauto's bij de leden nog te klein was om in 
eigen behoefte te voorzien.
Wat verder wel veranderde was de speellocatie. Onze schaakavonden vonden in 1937 
plaats in hotel Frederiks aan de Hoofdstraat (nu Halfords), vanaf 1946 gedurende een 
lange reeks van jaren in Hotel Homan bij het station, daarna enkele jaren in de Tamboer, 
weer daarna enkele jaren in het Jannes van der Sledenhuis en nu al weer vele jaren op 
ons huidig trefpunt.

In deze periode van 60 jaar heb ik de vereniging ook enkele jaren als bestuurslid en als 
intern competitieleider mogen dienen. Vooral dat laatste baantje gaf veel werk, omdat 
vanwege het gevoerde moyenne-systeem na ieder ronde de nieuwe gemiddelden moes-
ten worden berekend en omdat de computer thuis toen nog verre toekomstmuziek was, 
moest dat alles met het blote hoofd en de pen gebeuren. Aan het eind van de competitie 
werden diegenen, die minder dan 15 wedstrijden gespeeld hadden "gediskwalificeerd", 
wat betekende dat al hun wedstrijden uit de uitslagen verwijderd moesten worden, waar-
door weer een geheel nieuwe berekening plaats moest vinden. Al met al wel veel werk, 
maar we hebben het gered.
Aan het eind van mijn verhaal wil ik de schaakclub nog veel succes toewensen en ik 
hoop ook nog eens een volgend schaakjubileum te vieren.

Geert Krol

Rectificatie en adreswijziging

In de ledenlijst is per abuis de naam gewist van een niet meer spelend maar nog steeds 
gewaardeerd lid:
Pieters J. Einsteinlaan 10 7904 EC Hoogeveen 0528-267090

Verhuizing:
Koene Hofstee "heeft het druk" aan het eind van dit jaar: Rond deze verschijningsdatum 
verhuist hij naar de Hoogeveenseweg in Zuidwolde en per 1 januari gaat hij naar:
Zuidwoldigerweg 51,  7908...  Hoogeveen, tel. 230666
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RANGLIJST EN STAND PER GROEP NA 14 RONDEN
Algemene ranglijst

Naam Punten Wrd Wrst.
1 Jansen G. 913.0 90
2 Oosten F. van 897.0 89
3 Saïd D. 828.0 88
4 Mol Chr. 818.5 87
5 Janmaat B. 704.0 86
6 Jonge L. de 671.0 85
7 Bosma M. 658.0 84
8 Amerongen F. van 649.5 83
9 Verwijs H. 640.0 82

10 Til J. van 636.5 81
11 Flower R. 626.5 80
12 Krikken J. 626.0 79
13 Kooy A. van de 611.5 78 7979.5
14 Spitse K. 611.5 77 7763.0
15 Piepot W. 608.0 76
16 Riethorst K. 593.0 75
17 Kelfkens A. 592.0 74
18 Star R. van de 586.0 73
19 Hofstee K. 577.0 72
20 Oldenkamp J. 558.0 71
21 Eggersman M. 554.5 70
22 Hoorn J. van 546.0 69
23 Hofman R. 545.0 68
24 Seventer T. van 540.0 67

Naam Punten Wrd Wrst.
25 Lunenborg A. 521.5 66
26 Stevens W. 519.5 65
27 Jonker T. 517.0 64
28 Bos T. 510.0 63
29 Swarts H. 478.0 62
30 Berg W. de 465.0 61
31 Straat H. 457.5 60 7066.5
32 Danker R. 457.5 59 6488.0
33 Doornbos F. 455.5 58
34 Nijmeijer P. 455.0 57
35 Reinders H. 452.5 56
36 Krol G. 446.0 55
37 Ploeg H. van de 444.0 54
38 Snuverink M. 432.5 53
39 Hofstra M. 427.5 52
40 Bonting M.D. 425.0 51
41 Meer L. van der 413.5 50
42 Dun G. 347.0 49
43 Boer H.A. de 284.5 48
44 Kuilman A. 275.0 47
45 Houtzager B. 245.5 46
46 Bonnema M. 194.0 45
47 Kord N. 147.0 44

Stand per groep na 14 ronden
In de A-groep heeft Jansen de eerste plaats overgenomen door in een rechtstreeks duel 
Van Oosten te verslaan. Zij zullen in de laatste ronde moeten uitmaken wie de kampioen 
van de eerste periode wordt. Om de degradatie te ontlopen zijn er nog drie spelers die 
hun best moeten doen.

A-groep
1 Jansen G. 913.0 90
2 Oosten F. van 897.0 89
3 Saïd D. 828.0 88
4 Mol Chr. 818.5 87
5 Janmaat B. 704.0 86
6 Jonge L. de 671.0 85
7 Flower R. 626.5 80
8 Krikken J. 626.0 79
9 Kelfkens A. 592.0 74

10 Hofman R. 545.0 68
11 Seventer T. van 540.0 67
12 Lunenborg A. 521.5 66

B-groep
1 Bosma M. 658.0 84
2 Amerongen F. van 649.5 83
3 Verwijs H. 640.0 82
4 Til J. van 636.5 81
5 Kooy A. van de 611.5 78 7979.5
6 Spitse K. 611.5 77 7763.0
7 Hofstee K. 577.0 72
8 Oldenkamp J. 558.0 71
9 Eggersman M. 554.5 70

10 Stevens W. 519.5 65
11 Jonker T. 517.0 64
12 Danker R. 457.5 59

In de B-groep zijn er maar liefst 4 serieuze kandidaten voor de twee beschikbare promo-
tieplaatsen. Onderaan kan Danker degradatie nauwelijks meer ontlopen. Voor de tweede
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degradatieplaats zijn er twee kandidaten, terwijl Oldenkamp en Eggersman ook nog niet 
100% veilig zijn.
In de C-groep is inmiddels bekend wie er gaan promoveren. Piepot en Van de Star 
hebben een straatlengte voorsprong op de rest en kunnen in de resterende ronde niet 
worden ingehaald. De andere spelers moeten allemaal (!) uitkijken om niet te degrade-
ren. Het verschil tussen de nummer 3 en de nummer 11 in deze groep is slechts 44 
punten.

C-groep
1 Piepot W. 608.0 76
2 Star R. van de 586.0 73
3 Straat H. 457.5 60
4 Doornbos F. 455.5 58
5 Nijmeijer P. 455.0 57
6 Krol G. 446.0 55
7 Ploeg H. van de 444.0 54
8 Snuverink M. 432.5 53
9 Hofstra M. 427.5 52

10 Bonting M.D. 425.0 51
11 Meer L. van der 413.5 50
12 Kord N. 147.0 44

D-groep
1 Riethorst K. 593.0 75
2 Hoorn J. van 546.0 69
3 Bos T. 510.0 63
4 Swarts H. 478.0 62
5 Berg W. de 465.0 61
6 Reinders H. 452.5 56
7 Dun G. 347.0 49
8 Boer H.A. de 284.5 48
9 Kuilman A. 275.0 47

10 Houtzager B. 245.5 46
11 Bonnema M. 194.0 45

In de laatste groep kan Riethorst de promotie alleen nog maar theoretisch ontgaan. Van 
Hoorn en Bos zijn de kanshebbers voor de tweede promotieplaats. Het nieuwe lid Arnold 
Kuilman heeft al twee overwinningen behaald en als hij zo doorgaat zullen hem vast nog 
wel weerzien in hogere regionen.

Overzicht Externe Resultaten
Naam Score %

1 Snuverink M. 3.0- 3 100
2 Hofstee K. 2.0- 2 100
3 Meer L. van der 2.0- 2 100
4 Nijmeijer P. 2.0- 2 100
5 Boer H.A. de 1.0- 1 100
6 Piepot W. 2.5- 3 83
7 Bosma M. 2.5- 3 83
8 Jansen G. 4.0- 5 80
9 Amerongen F. van 2.0- 3 67

10 Krikken J. 2.0- 3 67
11 Saïd D. 2.5- 5 50
12 Kelfkens A. 2.0- 4 50
13 Hofman R. 1.5- 3 50
14 Flower R. 1.5- 3 50
15 Berg W. de 1.5- 3 50
16 Lunenborg A. 1.0- 2 50
17 Doornbos F. 1.0- 2 50
18 Hofstra M. 1.0- 2 50

Naam Score %
19 Mol Chr. 2.0- 5 40
20 Stevens W. 1.5- 4 38
21 Jonge L. de 1.0- 3 33
22 Seventer T. van 1.0- 3 33
23 Star R. van de 1.0- 3 33
24 Bos T. 1.0- 3 33
25 Janmaat B. 1.0- 4 25
26 Jonker T. 1.0- 4 25
27 Til J. van 0.5- 3 17
28 Danker R. 0.0- 3 0
29 Ploeg H. van de 0.0- 3 0
30 Hoorn J. van 0.0- 3 0
31 Verwijs H. 0.0- 2 0
32 Oldenkamp J. 0.0- 1 0
33 Spitse K. 0.0- 1 0
34 Bonting M.D. 0.0- 1 0
35 Bonnema M. 0.0- 1 0
36 Swarts H. 0.0- 1 0

Tino 
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De Pen
Toch nog even voorstellen?
Mijn verleden ligt in Doesburg, het heden in Hoogeveen en zoals het er nu naar uitziet ook 
mijn toekomst. Ik woon nu precies 2 jaar in Hoogeveen omdat mijn werkgever (KNP BT 
Packaging) besloot om het centraal laboratorium in Doetinchem op te heffen, en meer om-
vattend Ontwikkelings- en kenniscentrum voor verpakkingen (golf/massiefkarton) in Hooge-
veen op te richten. De keuze om te verhuizen (met behoud van een leuke baan) was niet 
moeilijk, maar Hoogeveen?
De eerste signalen die ik van Hoogeveners kreeg waren niet bemoedigend: saai, niets te 
doen en geen sfeer. Maar mijn twee belangrijkste hobby's (schaken en fietsen) bleken ook 
hier prima uit te voren. Een leuke schaakclub, met gelukkig ook hier de bar naderhand en 
een prima fietsomgeving, al zou wat meer hoogteverschil leuk zijn. Zo langzamerhand heb 
ik ook de stad leren kennen en waarderen. Nu na twee jaar denk ik: Hoogeveeners hou 
toch wat meer van je stad, er is hier heel veel. Maak er gebruik van dan komt die sfeer van-
zelf.
Mijn schaakverleden wordt beheerst door DSG, Het Doesborghsche Schaakgenootschap 
anno 1873. Ik werd daar als klein jochie in 1976 naar toe gelokt omdat ze in de gaten had 
dat ik veel plezier had in de lessen die op school met ondersteuning van DSG gegeven 
werden. Ze hadden in die tijd een leuke jeugdafdeling van zo'n 10 kinderen. Dat was t.o.v. 
het aantal senioren van ca. 15 natuurlijk heel behoorlijk. De drijvende kracht was toen Jan 
Vervoort,  maar  eigenlijk  is  het  altijd  een opvallend actieve vereniging  geweest.  Zeker 
gezien het ledental dat tussen de 10 en 50 heeft gefluctueerd. Ook na het overlijden van 
Jan Vervoort (nèt geen 65 jaar lid!) zijn er doldwaze mensen in de vereniging voor wie 
geen zee te hoog gaat en die altijd met hart en ziel voor de vereniging bezig zijn. Ik ben 
dan ook buitengewoon trots nog steeds bij DSG betrokken te zijn, zeker voor komend jaar. 
DSG bestaat volgend jaar mei 125 jaar!
En dit kleine DSG gaat heel Doesburg, wat zeg ik, heel schakend Nederland, op z'n kop 
zetten. Nee geen simultaan of toernooitje maar echt spektakel en feest voor de hele stad, 
natuurlijk wel in de sfeer van het schaken. Om een idee te geven: drie mensen zijn al twee 
jaar met fondsenwerving bezig, ze doen d.m.v. een krant waarmee ze Doesburg en omge-
ving alvast opwarmen: De Voorloper, die natuurlijk vol advertenties staat. Onlangs kwam 
de vijfde editie uit. Dit geeft een budget van vele tienduizenden guldens! Wat er precies ge-
beuren gaat is nog geheim maar ik mag een tipje van de sluier oplichten:
- een eenvoudige receptie voor leden eind mei
- een ongetwijfeld indrukwekkende expositie in de twee laatste weken van augustus
- een spectaculaire Guiness Book of Records poging
- een  geweldige  optocht  waarin  de  geschiedenis  van  het 

schaakspel wordt uitgebeeld
- een spannende race voor het publiek naar fantastische prijzen
- een ongelooflijke slotmanifestatie voor iedereen op de markt.

Bovengenoemde zinnen zijn uit de mond van onze gedreven 
voorzitter Toon Teunissen opgetekend. Ik raad iedereen die van 
schaken en/of spektakel houdt de laatste weken van augustus 
vrij te houden. In de loop van het komend jaar zal ik U nader 
berichten.
  14 Rudi Danker



Nosbo-competitie (2)
Het derde
In de tweede ronde kwam Hoogeveen 3 met een 6-2 nederlaag terug uit Dwingeloo. Ook 
een klasse hoger kregen het team geen kans op een revanche voor de nederlaag van 
vorig jaar. Dwingeloo heeft dan ook een erg sterk team, dat als kleine vereniging alleen 
maar moeite heeft om aan de lage borden voldoende mensen te vinden. 
Dwingeloo (Elo) - Hoogeveen 3 6-2
H.Langbroek 1781 - K.Spitse 1-0
A.Sluyter 1612 - H.v/d Ploeg 1-0
H.Mulder -- - W.Stevens 1-0
B.d'Achard 1647 - T.Jonker 1-0
R.v.Noord -- - R.v/d Star 1-0
B.v.Itallie 1562 - W.Piepot 0-1
L.Bieringa -- - J.v.Hoorn 1-0
N.Biersteker -- - W.de Berg 0-1
In de derde ronde ging het stukken beter. Valthermond kwam al met een man minder op 
en met de overwinning van v/d Star werden de twee nederlagen gecompenseerd. Aan 
de topborden hielden Stevens en Jonker goed stand en toen rustte op Piepot de schone 
taak om zijn eindspel in elk geval remise te houden om een matchpunt veilig te stellen. 
Zijn tegenstander dacht met drie pionnen tegen een wat opgesloten paard wel te kunnen 
winnen en ging zetherhaling uit de weg. Piepot greep toen fraai zijn kans en haalde de 
eerste teamoverwinning van het derde binnen. Als vaste invaller hoort hij toch mooi bij 
de topscorers!
Hoogeveen 3 - Valthermond (Elo) 4½-3½
L.v/d Meer - afw. -- 1-0
T.Jonker - J.Deen 1650 rem.
W.Stevens - H.Stuut 1705 rem.
R.v/d Star - B.Deen 1379 1-0
W.Piepot - P.Glazenburg 1545 1-0
H.v/d Ploeg - J.L.Meijer 1481 0-1
J.v.Hoorn - J.v/d Laan 1303 0-1
W.de Berg - R.Benjamins -- rem.

(L.van der Meer / FvA)
Het vierde
Het "jeugdteam" wist de tweede competitiewedstrijd tegen 't Kasteel 3 uit Coevorden met 
2½-3½ te winnen. Zij staan nu met de volle buit gedeeld aan kop in de derde klasse A. 
Omdat in deze klasse volgens Zwitsers systeem gespeeld wordt, zullen ze het steeds 
tegen  nieuwe  mede-koplopers  moeten  opnemen.  De  net  gedegradeerde  ploeg  van 
Rochade uit Nieuwe Pekela was op papier een paar maten te groot  voor het vierde. 
Maar verrassingen zijn nooit uit te sluiten: het team heeft heel knap gelijkspel gehouden.
Het Kasteel 3 (Elo) - Hoogeveen 4 2½-3½
C.Hoogeveen 1603 - M.Bosma 0-1
W.Ruiter 1452 - M.Snuverink 0-1
H.Hoekstra -- - T.Bos rem.
A.Sluiter 1257 - H.de Boer 0-1
T.Meyerink 1356 - M.Bonnema 1-0
J.Borneman 1354 - H.Swarts 1-0 15



Hoogeveen 4 - Rochade 1 (Elo) 3-3
M.Bosma - N.v.Mourik 1809 rem.
F.Doornbos - F.Oppewal 1667 0-1
M.Hofstra - J.Westra 1632 0-1
P.Nijmeijer - J.de Jonge 1525 1-0
T.Bos - J.Brouwer 1549 rem.
M.Snuverink - F.Drayer 1416 1-0

(een samenvatting van krantenstukjes, FvA)

Sterker schaken

OPLOSSING VAN TEST 14
Plan A: In deze stelling is de blokkade van de vrijpion het meest urgent, maar je moet 
niet vergeten dat je koningsloper een slechte loper is en daarom een mogelijk gevaar in 
het eindspel. De manoeuvre die je op het oog hebt (...,Le7-d6) verslechtert de positie 
van die loper en vermindert de kans op ruil met de loper op e3 via veld g5. Een oplossing 
als deze komt alleen in aanmerking als een blokkade door het paard niet mogelijk is. Je 
plan maakt slecht gebruik van de zwarte stukken. Het paard op c7 ondersteunt alleen de 
opmars ...b5 en als wit  niet  axb speelt,  doet  het  paard nauwelijks mee. Ook uit  het 
oogpunt van tegenspel zet zwart alles op een kaart: namelijk de dubieuze opmars ...b5; 
immers de loper op d6 kan geen tegenspel op de andere vleugel ondersteunen. 
Plan B: Dit is het juiste plan waarmee zwart alle stukken op de ideale plaats heeft: het 
paard op d6 ondersteunt tegenspel op beide vleugels, de loper op de zwarte velden be-
houdt de mogelijkheid van ruil op g5 en de toren op f8 kan de opmars ...f5 ondersteunen 
of het veld f7 verdedigen als de f-lijn wordt geopend. Het paard is het meest geschikt om 
te blokkeren, omdat het invloed uitoefent over de pionnenketen heen en zo actief is zelfs 
zonder te bewegen.
Plan C: De strategie is niet verkeerd maar voorbarig, daar de blokkade van de vrijpion 
voorrang heeft  boven het  afruilen van de slechte loper.  Het  is  erg gevaarlijk  om de 
dynamiek van een niet geblokkeerde vrijpion te onderschatten. Dat in de huidige positie 
d6 niet mogelijk is vanwege ...Pe6-d4, betekent nog niet dat wit de dynamiek van de vrij-
pion niet kan vergroten. Hij kan dit doel bereiken door de blokkade van zijn e-pion op te 
heffen, zelfs ten koste van materiaal. Een voorbeeld: 23...La6 24.Te1 Lg5 25.f4!? exf4 
26.gxf4 Lh4 27.e5! Lxe1 28.Dxe1 en nu is duidelijk waarom de blokkade van de d-pion 
voorrang heeft.
Punten voor strategie: plan A: 2, plan B: 10 en plan C: 4.
Punten voor tactiek: 2 als je wits kwaliteitsoffer tegen plan C zag, namelijk 27...e5!

Het verdere verloop van de partij Timman - Kavalek Montreal 1979
23...Tf8 24.Df3 (wit ziet ten onrechte af van f4 en bereidt Pd1-b2-c4 of -d3 voor) 24...Pe8 
25.Pd1 Pd6 26.Pb2 La6 27.Tfd1 Lg5! (na de blokkade van de vrijpion probeert zwart de 
slechte loper kwijt te raken en tegelijkertijd de weg vrij te maken voor de f-pion; het is 
duidelijk dat de zwarte stukken op de juiste plaats staan)  28.Lxg5 Dxg5  (wit zal snel 
boeten voor de zwakke h-pion) 29.Lh3 f5 
(zie diagram)
16



Zwart zet zijn plan door; het paard op d6 stelt hem in 
staat de f-lijn te openen en op de koningsvleugel op te 
treden.  Dit  tegenspel  is  niet  geheel  zonder  risico, 
omdat het paard de blokkade opgeeft. Zwart neemt dit 
risico, daar de h-pion ten dode is opgeschreven na de 
tekstzet.  30.exf5  Pxf5  31.Lxf5  Txf5  32.De4  Taf8 
33.Tc2 Dxh5 34.d6 (na  opheffing  van de  blokkade 
wordt de vrijpion direct gevaarlijk) 34...T5f7 35.d7 Td8 
36.Tcd2 Df3 (dwingt  dameruil  af  want  na 37.Dxe5? 
Lb7! wint zwart) 
37.Dxf3 Txf3 38.Pc4 Lxc4 39.bxc4 Tc3 40.Te1 Txc4 
41.Txe5 Kf7 42.Td3 Txa4 43.Tf3+ Kg6 44.Te7 Td4 
45.Tff7 Tg8 46.Tf4?
Laat de strijd in de steek; wit had nog hoop op een vergissing van zijn tegenstander na 
46.f4 a4 47.f5+, en nu na 47...Kg5? 48.f6! a3 - of 48...gxf6 49.Te8 met winst - 49.Txg7+ 
Kxf6 50.Tef7+ Ke6 51.Txg8 Kxf7 52.d8D Txd8 53.Txd8 b5 54.Kf2 wint  wit,  daar  de 
koning de zwarte pionnen op tijd kan tegenhouden; er kan echter niets gedaan worden 
tegen de juiste voortzetting 47...Kh5! 48.Txg7,Txg7 49.Txg7,a3 en zwart wint. De partij 
ging nog verder met 46...Txf4 47.gxf4 Td8 48.Te6+ Kf5 en zwart geeft op.

vertaling: Ton v. Seventer

De Nosbo-beker

De eerste ronde was thuis tegen 't Heerdenpeerd (waar die naam vandaan komt mag 
Kasparov weten). Altijd spannend, die bekerstrijd. Bij gelijke eindstand is de uitslag aan 
de eerste drie, de eerste twee of het eerste bord beslissend. Zover echter lieten wij het 
niet komen. Christiaan aan één met wit had het niet al te moeilijk en toen hij aan het eind 
de kwaliteit won was het over en uit. Bert antwoordde Hollands op 1.d4 en dat is zijn 
specialiteit. Dat bleek ook duidelijk want wits koningsvleugel ontaardde in een zielige ver-
toning.  Helaas  Hollands  Kaas  deelde  Bert  de  genadeslag  niet  uit;  integendeel,  zijn 
aanval verzandde en zijn eerder terecht geofferde stuk werd nu zijn ondergang. Een nul 
dus en ik denk dat hij heel, heel slecht of zelfs helemaal niet geslapen heeft.
Zelf kreeg ik ook Hollands voorgeschoteld, nou daar wist ik dankzij m'n ervaringen tegen 
Bert en Ton wel raad mee. Hoewel het Hollands was ging het er Spaans aan toe, m'n te-
genstander ging uit nood wat gekke dingen doen; die moet je afstraffen en dat deed ik 
dus. Saïd kreeg aan vier al snel een remiseaanbod. Met zwart speelde hij een wildwest-
achtige Saïd-variant. Op het remiseaanbod ging hij mooi niet in en hij wist de partij naar 
zijn hand en dus naar winst te zetten. Wij dus naar de volgende ronde en die zal gaan 
tegen ........................... J.H.Kruit uit Stadskanaal. 

Die hebben we intussen ook alweer aan de zegekar gebonden. Natuurlijk moest dat 
kunnen want  zij  zitten  bij  ons  derde  in  de  tweede  klasse.  Toch  zitten  daar  aan de 
hoogste borden vaak spelers met een hoge rating. Christiaan moest dat aan den borde 
ervaren. Gelukkig wisten de anderen het verder bekeren veilig te stellen. Saïd pakte het 
eerste punt aan het belangrijke derde bord. 17
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Zelf won ik van een oud-lid van ons en hoewel een remise van Jan voldoende zou zijn 
pakte ook hij de volle winst. Op naar de kwartfinales dus. We spelen dan tegen .......?
Uitslagen:
Hoogeveen - 't Heerdenpeerd (Elo) 3-1
C.Mol - T.Dijkstra -- 1-0
B.Janmaat - B.Lohman 1614 0-1
G.Jansen - P.Verspagen 1653 1-0
D.Saïd - H.Meijer 1373 1-0

Hoogeveen - J.H. Kruit (Elo) 3-1
C.Mol - J.Riemersma 1811 0-1
G.Jansen - J.Heller 1559 1-0
D.Saïd - P.Oosten -- 1-0
J.Krikken - B.Hageman 1521 1-0

Gert

"Pionieren"?

Op 1 november '97 organiseerde SV. De Pionier uit Nieuwleusen een toernooi in restau-
rant De Viersprong. Het toernooi was volgens beproefd recept: vierkampen met 1 uur 
p.p.p.p. ingedeeld op grond van Elo, zoals dat hier rond Hoogeveen gebruikelijk is zou ik 
haast zeggen. Ook de prijzen waren geheel in stijl: De bekende tinnen schaakstukken, of 
toch.. nee ze waren iets anders van vorm. Ik zelf ben nog maar pas in deze contreien maar 
vraag me toch af wat de mensen doen die inmiddels de tv hebben volstaan maar natuurlijk 
nog lang geen schaakspel compleet hebben.

Overigens ga ik dus voor een kompleet schaakspel en is het dus fijn er nog weer een bron 
bij te hebben! Zo wie zo was het een - zeker voor de eerste keer - goed georganiseerd 
toernooi met alle mogelijkheden om een mooie toekomst tegemoet te gaan. De sponsor 
heeft ook voor volgend jaar aangegeven van de partij te zijn.
Wat over de clubgenoten die acte de présence gaven:
Zij deden het zonder uitzondering goed, al was het voor Oldenkamp wat zuur dat hij op 
kleurverdeling naar de tweede plaats werd verwezen. Natuurlijk reken ik Dick de Jong nog 
bij onze club. Jammer was het dat er zonder afzeggen mensen verstek hebben laten gaan. 

Eggersman groep VII 1½ derde ?
Danker IX 2 tweede
Oldenkamp XI 2½ tweede ?
Nijmeijer XIX 2½ eerste
De Jong XIX 2 tweede

Zelf speelde ik drie voor mij gevoel prima partijen met als enige kanttekening dat ik te veel 
tijd verbruikte. Iets wat me de tweede partij uiteindelijk opbrak. Voor de geïnteresseerden 
mijn laatste partij, voor mij de makkelijkste maar toch misschien ook wel de interessantste 
en in ieder geval de enige partij die ik volledig heb kunnen noteren!
 18


tt
oLo
oOWM
Opo
pP
bQp
pP
RRk


Danker - Groen  p. 19



Wit: Rudi Danker
Zwart: Dhr. Groen (Dronten)
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 0-0 Konings-Indisch driepionnenspel 5.Lg5 d6 achteraf 
blijk ik een echte opening gespeeld te hebben!  6.e4 h6 7.Lh4 Pbd7  De literatuur geeft 
behoorlijk spel voor zwart. 8.Ld3 Te8 9.0-0 e5 echter zwart zet niet door....10.Dd2 g5 Pxg5 
is nu niet meer speelbaar ? 11.Lg3 Ph5 ? 12.Pe2 Pxg3 ? Veel hoefgetrappel.  13.Pxg3 
Pf8 14.Ph5 Pg6 15.Kh1 exd4 zwarts koningsstelling komt toch wat open te liggen 16.Pxg7 
Kxg7 17.Pxd4 c5 18.Pb5 a6 19.Pc3 Pf4 mooie velden in het verschiet 20.Lc2 ik heb mijn 
loper nog nodig!  20...Le6 21.Pd5 Lxd5 22.cxd5 dit is volgens mij veel sterker dan exd5 
22...Pg6 23. g3 Pe5 24. f4 gxf4 25.gxf4! Pg4 26. Tg1 h5 valletje? (Dh4)  27.Df2! Kf8 
28.Dg3 Df6 29.h3 Ph6 30.Ld3 Ke7?? dat kost hem z'n kop Zie diagram p.18. 31.e5 dxe5 
32.fxe5 Dh8 no way else to go - Db6? Dg5+? 33.e6! fxe6 maakt de koning vrij  34.Dc7+ 
Kf6 au! 35.Taf1+ Pf5 au voor mij, wat dacht u van Tg6 mat! 36.Lxf5 exf5 ik had zelf dit 
gewonnen spel in gedachten 37.Dd6+ zwart geeft op. Conclusie: mijn tegenstander was 
dol op paardezetten. Hoop jullie binnenkort weer op het bord te ontmoeten.

Rudi Danker

Babbelbox

Meta-schaken
Boven de waarneembare  toernooien "om het  wereldkampioenschap" speelt  zich een 
partij in de ruimte af, zonder bord en stukken en zonder klok of scheidsrechter en wel om 
de vraag of de wereld ooit weer een algemeen erkende wereldkampioen en een solide 
internationale schaakorganisatie zal terugzien.

Het kandidatentoernooi dat op 9 december in Groningen is begonnen is een avontuur-
lijke onderneming die op dat doel moet uitlopen. Of dat lukt, hangt af van het "meta-
schaak" tussen - wie anders - Karpov en Kasparov.
Kasparov heeft blijkbaar eerst toegezegd te zullen meedoen, maar heeft zich inmiddels 
bedacht. Nog eens tegen Karpov uitkomen is hem "te min". En Karpov is er nu eenmaal 
en wel als FIDE-kampioen, die zich in matches tegen Timman en Kamsky heeft gehand-
haafd. Kasparov heeft gemeend dat hij zijn kampioenschap kon "privatiseren" om het 
eindeloos uit te melken. Hij had inderdaad 'macht', maar blijkbaar niet genoeg. Na zijn 
moeizaam verworven titel is hij de FIDE-voordeur uitgestapt, met het gevolg dat Karpov 
weer werd binnengehaald en geïnstalleerd in zijn oude waardigheid.

Heeft Karpov deze partij zo superieur gespeeld? Eigenlijk is er niets bekend over zijn 
zetten op de achtergrond, maar kennelijk bood zijn beschikbaarheid de FIDE de kans 
voor een tegenzet tegen Gary. Soms win je de partij door een blunder van de tegen-
stander.
De  laatste  tijd  zijn  de  resultaten  van  Karpov  minder  overtuigend  dan  we  van  hem 
gewend waren. Maar tijdelijke inzinkingen zijn ook onder de goden van de Olympus niet 
ongewoon.
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Als pro-memorie een partij tegen Boris Gulko, ooit 
kampioen (en dissident) van wijlen de Sovjet-Unie.

Karpov - Gulko  (Oropeso del Mar, 1996)
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 a6 4.e3 e6 5.Lxc4 Pf6 
6.O-O c5 7.Lb3 Pc6 8.Pc3 (Karpov zelf noemde 
deze opening pretentieloos, maar solide.) 8...Le7 
9.dxc5 Dxd1 10.Txd1 Lxc5 11.Ld2 Ld7 12.Tac1 
La7 13.Le1 Ke7 14.Pa4 b6 (tegen Pc5; 
zie diagram)
Wit staat wel wat beter, maar wat te ondernemen?

15.Txd7+! Kxd7 16.Pxb6+ Lxb6 17.La4 Kc8 
Hierbij geeft Karpov zettenreeksen om duidelijk te maken dat Gulko de beste zet koos. 
17...Thc8 om c6 te verdedigen wordt weerlegd met 18.Lxc6+. Als de toren terug neemt 
volgt Pe5+. Op 17...Tac8 volgt 18.Pe5+ Kc7 19.Pxf7 Thf8 20.Txc6+

Het is opmerkelijk dat het witte paard van het veld e5 de hele buurt afstroopt, geassi-
steerd door de witte loper op a4.
Het vervolg van de partij: 18.Pe5 Kb8 19.Pxc6+ Kb7 20.Pe5 Tac8 21.Lc6+ Ka7 22.Pxf7 
Thf8  23.Pe5  Pd5  24.Td1  Tfd8  25.La4  Pe7 (om Pc6+  te  verhinderen)  26.Pd7  Pd5 
27.Kf1 Lxe3 28.Txd5! exd5 29.fxe3 Tc4 30.b4 Te4 31.Lc3! a5 32.a3 axb4 33.axb4 Te7 
34.Pe5 Tf8+ 35.Ke2 Kb7 36.Lc6+ Kc7 37.b5 Tf5 38.Pf3 Te4 39.h3 Ta4 40.g4 Ta2+ 
41.Pd2 d4 42.Lxd4 en zwart geeft op.

Van Karpov wordt beweerd dat hij een saaie positiespeler zou zijn. Ik geloof dat hij het 
sterkst is in verrassende tactische combinaties.
De maneuvers van Kasparov kunnen ook verklaard worden door vrees voor Karpov! Hij 
laat geen gelegenheid voorbij gaan om duidelijk te verklaren dat hij de enige wereldkam-
pioen is. Met enig recht.
Maar dat recht kan hij alleen weer erkend krijgen als hij zich schikt binnen de FIDE. Dit 
houdt nu in dat hij moet meedoen aan de kandidaten-toernooien om - als hij no.1 wordt - 
Karpov te mogen uitdagen. Dan verliest hij het meta-schaak, ook als hij zou winnen.

Frits van Oosten

Probleem...
Ik heb een probleem: Als ik nu een pagina kerstproblemen plaats om een traditie in ere 
te houden, moet ik nog drie pagina's erbij verzinnen. Ik laat het dus even bij de oplossing 
van de vorige keer, het KNO-probleem. 
1.Pc4-e3+  Le8xa4 of Pc2-b4 2.Ld6-e5+ Kd4xe4 3.La6-d3 mat
Goed, eentje dan, maar zonder diagram. 
Wit: Kh6,Pb6; Zwart Kh8,pionnen h7,f6,h4. Wit speelt en houdt remise.

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1998
Frans van Amerongen
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