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Mijn wens voor jullie
Om te beginnen wil ik Christiaan bedanken voor zijn bijdrage in de
vorige Aanzet waarin hij in "Terug op het vertrouwde stekkie" onze
club vergelijkt met ESG en hij mede op grond daarvan weer koos
voor ons. Ik ben hier en alle leden met mij best blij mee. Als
voorzitter voel je je verantwoordelijk vcor de gang van zaken zoals
die door medebestuursleden en leden wordt bepaald en uitgevoerd.
Toch moeten we ons door zo'n positieve vergelijking niet laten
wegzakken in de zelfgenoegzaamheid van: "wat hebben we toch
een fijne club." We moeten ons er blijvend voor inzetten dat een
ieder ongeacht of hij speelt in het eerste of helemaal geen externe
speelt zich thuis voelt in Onze club. Nogmaals wil ik benadrukken
dat Christiaan die inzet waar maakt. Hij is er niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor ons.
Christiaan bedankt!
En dan: Het nieuwe jaar dat nabij is. Ik wens jullie allen een goede
nieuwe jaargang en wat ik daarmee bedoel schreef ik een paar jaar
geleden ook al eens, maar herhaling van zetten komt toch ook voor
in ons prachtige spel waarin meer termen voorkomen die je kunt
toepassen in het "schaakspel" van het alledaagse in jezelf en om je
heen. Veel leden hebben dat ervaren in de afgelopen tijd.
Openingen maken naar mensen die je tegenkomt op je bord, je
stellingen ontwikkelen op een positieve manier, waardoor je uitzicht
krijgt op een betere positie.

1

Openingen maken naar mensen die je tegenkomt op je bord, je
stellingen ontwikkelen op een positieve manier, waardoor je uitzicht
krijgt op een betere positie.
Aan zet zijn, niet afwachten maar initiatief nemen. Analyseren en
dus samen kijken naar wat er mis ging en het eens worden hoe het
de volgende keet beter kan. Problemen waar je in je uppie niet,
maar met de ander wellicht wel uitkomt. Gepend staan en geen kant
meer op kunnen met dat stuk uit je leven. Stomme zetten doen
waar je van wakker ligt. Offeren waar je van buiten niet maar van
binnen wel rijker van wordt. Blunders en dus balen, want het was
immers niet nodig geweest.
In tijdnood komen en dus geen doordachte zetten kunnen doen met
alle gevolgen. Schaak en te kijk worden gezet. Pat, nergens kan ik
heen. Mat, zomaar ineens, midden in het spel, wel of niet op de
onderste rij met stukken di je nog nauwelijks hebt aangeraakt, over
en uit. Eindspel, nog maar zo weinig over en toch zo moeilijk.
In de partij van ons leven ontkomen we hieraan niet, ondanks al die
welgemeende wensen. Ook 2001 zal hierop geen uitzondering zijn.
Mijn wens is dan ook niet; Ik hoop dat het ons niet overkomt, want
gebeuren doet het toch. Mijn wens is dat wanneer je iets moet
doormaken of overkomt je de kacht hebt of krijgt om je er niet bij
neer te leggen, niet opgeven en je best doen om te promoveren
naar een nieuwe en misschien wel betere stelling van waaruit je het
weer aan en verder kunt.
In die zin wens ik jullie een goede partij in 2001.
Gert
p.s. Mijn vader was dominee en hij zei wel eens: "Om de twee jaar
kan ik wel dezelfde preek houden, want dan herinneren ze hem toch
niet meer." Vandaar dus.
Gert

Van de redactie
Het is weer gelukt. Een Aanzet met bijdragen van minstens 10
leden. Deze keer extra veel materiaal over en door (!!) de jeugd.
Wie nu nog vindt dat ze er maar een beetje bij hangen moet
gewoon zelf een paar keer op dinsdag lekker vroeg komen.
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Verder zoveel enthousiast aangeleverde kopij dat ik wel een half
nummer op de plank heb moeten leggen voor de volgende keer.
Daaronder jullie vertrouwde rubrieken Sterker schaken en
Combineren. Om met de Wilde Ganzen te spreken: Alle gevers
Hartelijk Dank!
Veel leesplezier en alle goede wensen voor de komende feestdagen
en een succesvol 2001. Een goede start in het nieuwe millenium!
Foei, foei: helemaal vergeten erbij te zetten op de ledenlijst:
Dick de Jong

Da Costastraat 16

7901 HE Hoogeveen

Jan Abercrombie
Gerrit Jagt
Abel Jagt

Bosboomstraat 25
Schepersweg 5
,,

7901 CL Hoogeveen
7938 RA Nieuw Balinge

En de nieuwelingen:

0528-273219
0528-278271
0528-321466

Sluitingsdatum volgende Aanzet: 23 jan. 2001

Bekercompetitie
Uitslag tweede ronde:
D. Antheunisse - B. Janmaat 0-1
R. Danker - M. Hofstra
0-1
T. Jonker - H. Verwijs
0-1
K. v/d Sluijs - M. Snuverink 1-0
W. Stevens - C. Mol
0-1

M. Bosma - T. v. Seventer 1-0
K. Hofstee - G. Jansen
0-1
H. Reinders - R, Hofman rem
R. v/d Star - F. Doornbos 1-0

Na een terecht protest van Hans Verwijs ("eruit is eruit") is besloten
voor de derde ronde niet 7 afvallers weer in te loten, maar 7 spelers
vrij te loten, zodat op 5 dec. naast het snelschaak een partij in een
tussenronde is gespeeld: M. Hofstra - H. Verwijs 0-1
De loting voor de derde ronde is als volgt:
K. v/d Sluijs - B. Janmaat
G. Jansen - C. Mol
M. Bosma - H. Reinders
H. Verwijs - R. v/d Star
Nieuwlande doet het weer best en verder zien we de top van de
ranglijst weer terug. Maar let eens op ... Harm Reinders!
De partijen worden gespeeld op 13 februari 2001. Wie dan niet kan,
moet zelf een eerdere datum afspreken met zijn tegenstander.
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De Schaakschool.
Zoals jullie in (bijna?) elke Aanzet wel kunnen lezen, gaat het voor
de wind met de jeugdafdeling. Er is volop nieuwe aanwas, en ook
de meeste "oude" bekenden zijn nog steeds van de partij.
Timon Bos neemt dit jaar de jongste (nieuwste) leerlingen onder
zijn hoede, terwijl Mark zijn groep van vorig jaar meeneemt naar
stap 2. Marijn probeert zijn geslonken groepje door stap 3 en stap 4
te sluizen, en Christiaan heeft nu één leerling onder zijn hoede op
het hoogste niveau.
Er heerst elke dinsdagavond een gezellige sfeer. Er wordt rekening
gehouden met iedereen, en het is dan ook lekker rustig, vooral de
eerste drie kwartier. In deze eerste drie kwartier worden opgaven
gemaakt, en in het laatste kwartiertje worden er nog onderlinge
partijtjes gespeeld, tegen elkaar, tegen de begeleiders, en soms ook
wel tegen een ander lid van de club.
Senioren die het ook leuk vinden om een potje te schaken tegen
een jeugdspeler zijn van harte welkom; Rond 19:00 - 19:10 zijn de
eersten klaar met de lesjes. Over het algemeen is iedereen wel te
porren voor zo'n partijtje.
Stap 1:
Na vier ronden onderlinge competitie (en de vijfde nog niet helemaal af) is de stand bovenaan: 1 Jorian 2 Linda 3-5 Sietske, Irene,
Mark 6 Thijs. Thijs is begonnen aan een opmars, terwijl Jorian even
lijkt te stagneren. Er is dus nog van alles mogelijk.
Stap 2:
Marc geef les aan stap 2. Dat is een groep van 8 leerlingen,
bestaande uit; Christiaan, Christian, Clemens, Edwin, Ezra, Inge,
Joost en Thijmen. Waar deze leerlingen in stap l nog te maken
hadden met opgaven die in 1 zet opgelost moesten worden, moeten
ze nu oplossingen bedenken die over 2 zetten gaan. Ook leren ze
dingen als het zogenaamde uitschakelen van de verdediging,
penning, aftrekschaak en de korte notatie (de lange notatie
behoorde al bij stap 1).
De competitie voor stap 2 bestaat uit 14 rondes. ledere leerling zal
twee keer de strijd op het bord met elkaar aangaan. Een keer met
wit en een keer met zwart.
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In deze competitie hebben we tot begin december al 5 rondes
gespeeld. Het ziet ernaar uit dat Ezra, die nog ongeslagen is, de
meeste kans maakt op de beker, maar met nog maar liefst 9 rondes
te spelen is er nog niets beslist en hebben alle leerlingen nog de
mogelijkheid om als winnaar uit de bus te komen.
De stand na 5 ronden:
1. Ezra 5 punten, 2. Edwin 4 p., 3. Inge 3 p., 4. Thijmen 2.5 p.,
5. Clemens 2 p., 6. Christian 1.5 p., 7. Joost & Christiaan l punt.
Timon, Marijn en Marc

Hoogeveen 'levert' Nosbo-kampioene tot 16 jaar
In de bijgevoegde ledenlijst is het misschien al opgevallen: twee
nieuwe leden uit Almelo. Wat doen Bart en Anoek Zomer eigenlijk
bij onze club? Dat zit zo: die twee hebben aan één club gewoon niet
genoeg. Ze spelen bij schaakclub Almelo, zijn heel fanatiek en
hebben erg goed leren schaken.
Ze willen graag tegen goede leeftijdgenoten spelen en dan zijn
provinciale kampioenschappen de mooiste wedstrijden. Daarom zijn
ze lid geworden van Hoogeveen, zodat ze behalve aan de
Overijsselse jeugdkampioenschappen ook aan de Nosbokampioenschappen konden meedoen.
Drie dagen lang in de herfstvakantie namen ze het op tegen de
sterkste jeugdspelers uit o.a. Groningen, Assen en Emmen. Anoek
was het enige meisje in de groep tot 16 jaar, was dus meteen al
kampioene maar eindigde met 3 uit 6 mooi in de middenmoot: 7e
van 14. Ook Bart deed het goed in de groep tot 14 jaar met 5½ uit
9 en een 6e plaats van 24.
Overigens willen ze ook wel een keer naar Hoogeveen komen en
misschien wel met Louis een simultaan spelen tegen de rest van de
jeugd. Want ze zijn wel een heel stuk sterker. Maar geduld, als we
zo goed doorgaan met de schaakschool gaat ook de 'echte'
Hoogeveense jeugd een mooi partijtje meeblazen in de Nosbocompetities.
Timon Bos

Vergeet niet de laatste bladzij te bekijken!
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Nosbo-competitie (1e, 2e)
HET EERSTE
Wij hebben al 3 ronden gespeeld, 2 uit en 1 thuis, en ik ben best
een beetje trots op mijn jongens. Natuurlijk had het beter gekund,
maar toch.
De eerste ronde tegen Assen is het 4-4 geworden. Wij dachten
al aan een 5-3, want Bert stond gewonnen, waarschijnlijk door
de druk verloor hij alsnog, jammer hoor!
Het was de laatste partij en er stonden tientallen mensen om
hen heen, de spanning was te snijden. Ik kon hem niet
bereiken om hem remise te adviseren, wat natuurlijk een
vraag blijft of het ook geaccepteerd zou worden.
Maar natuurlijk is het niet allen door hem 4-4, ook
Gert, Jan en ik hebben er niets van gebakken,
Christiaan, Michiel, Klaas en Tino als invaller,
deden wat er van hen verwacht werd. Prima hoor!
De tweede ronde tegen Roden 2 ging heel goed.
Dit was best wel een zwaar team, Johan Scharft
met een rating van 1944 op het eerste bord. Toch
wist Christiaan dit koelbloedig te winnen. Onze
invaller Tino had het van begin af moeilijk. Hij had
al snel een dubbel pion en een pion minder. Aan
het eind ruilde hij alles maar af met de hoop op
betere tijden, maar het kostte hem de partij.
Klaas, die gelukkig op de valreep nog mee kon, deed weer als
vanouds, direct een pion offeren. Hij kwam prachtig te staan, later
weer een schijnoffer met het paard. Aan het eind stond hij 3pionnen
voor en natuurlijk zijn partij. Gert was ook in topvorm, eerst won hij
een toren, later een pion en toen maar de hele partij. Michiel
vertelde dat zijn tegenstander op remise speelde en hij er niets
tegen kon doen, dus werd het remise. Leslo stond de hele partij wat
gedwongen en was blij dat het toch nog remise werd. Jan ging
grandioos ten onder. Koene die de hele partij gelijk opging, zag
ineens de winst en wist die ook te pakken. Heel goed gespeeld
allemaal.
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De derde ronde tegen Groningen 7 werd ook 5-3. Ik had eigelijk op
meer bordpunten gehoopt, maar dat zat er niet in, want ze kwamen
met een veel sterker team dan wij verwacht hadden. Voor het
eerste bord kwam Hiddo Zuiderweg met een rating van 1968 (die
Christiaan heel knap remise hield) en voor het 6e bord iemand met
een rating van 1624 welke Bert na eerst slecht te staan toch nog op
remise uitdraaide. Deze invallers speelden voor mensen met een
rating van 1588 en 1483. Daardoor ging de gemiddelde rating met
65 per persoon omhoog, dus was de 5-3 uitslag nog niet zo'n gekke.
Michiel kwam niet goed uit de opening en verloor al snel.
Klaas deed het weer geweldig ondanks dat hij er even uit was
geweest. Leslo, Jan en Gert speelden de sterren van de hemel.
Koene had zijn avond niet en ging langzaam ten onder. Met de twee
laatste borden was nog wat consternatie. Bert wilde eigelijk wel
doorspelen, maar omdat hij een pion achter stond vond ik beter dat
hij remise nam. Dat wilde hij wel als Leslo dat dan ook maar deed.
Ook Jan vond dat een goed idee. Leslo zelf wilde dat in clubbelang
wel doen, maar ik wilde liever dat hij doorspeelde omdat hij een
kwaliteit en een pion voor stond, ik had liever meer bordpunten. Wij
hadden al 4-3 dus eigelijk niet zoveel te verliezen. En Leslo zou
Leslo niet wezen, hij won. Goed hoor!
Wij staan nu denk ik op de 3e plaats in onze klasse. Want Z! en Het
Kasteel 1 moeten vrijdag tegen elkaar en een van hen zal wel
winnen en schuiven wij een plaatsje op. Wordt het 4-4 blijven wij op
de 4e plaats staan. Wij hebben dan alle vier wel 5 wedstrijdpunten
maar wij hebben dan de minste bordpunten. Namelijk 14. Natuurlijk
hebben wij nog kans op het kampioenschap, maar moeten dan wel
even winnen van Z! en Het Kasteel l. (Kasteel - Z! 5-3 (red.))
De volgende wedstrijd is voor ons uit op vrijdag 12 januari tegen
Het Kasteel 2. Zij hebben nog geen punten gescoord en maar
weinig bordpunten. Hun gemiddelde rating is 1510 onze 1732. Dus
deze winnen wij en het liefst met 8-0 om ons bord totaal wat op te
krikken. Nu jongens ik wens iedereen een fijne kerst een goed
oudjaar en een gelukkig 2001 en heel veel inspiratie om hele mooie
partijen te spelen en deze te winnen.
Anky Lunenborg

7

Ronde 2
Roden 2
J. Scharft
R.A. Frieswijk
A. Scharft
G.E. Willems
A. Bakker
J. van Spijker
S. Winter
J.P. Kakes
Hoogeveen 2
A.Kelfkens
L. de Jonge
A. van Seventer
A. Lunenborg
J.P. Verwijs
M.W. Jonker
R. L. M. v/d Star
J. van Til
Ronde 3
Hoogeveen 1
C. Mol
M.E. Bosma
K. v/d Sluijs
L. Heere
G. Jansen
B. Janmaat
J. Krikken
K. Hofstee
Dwingeloo
W.H. Langbroek
K. v/d Klauw
W. van Dalen
B. d' Achard
B. Damman
J. bij de Vaate
B. van Itallie
F. Hamer

1654
1944
1651
1741
1604
1621
1594
1562
1515
1593
1668
1617
1705
1547
1591
1537
1584
1498

- Hoogeveen 1 1711
- C. Mol
1777
- M.E. Bosma
1807
- K. v/d Sluijs
1763
- L. Heere
1786
- G. Jansen
1759
- K. Hofstee
1667
- J. Krikken
1589
- M.W. Jonker
1537
- Oostermoer 1 1526
- N.T. van Huizen 1806
- A. Koenes
1540
- D.W. Siebelink
1545
- M.S. van Timmeren1573
- H. Bottema
1462
- B. Lahuis
1507
- D.J. Hummel
1396
- R.B. Bosscher
1377

1732
1777
1807
1763
1786
1759
1706
1589
1667
1573
1909
1698
1480
1566
1575

- Groningen 7
1655
- H. Zuiderweg
1968
- E.J. Janssen
1669
- H.J. Haisma
1742
- K.H. Erdtsieck
1631
- K.F. Ruigendijk
1547
- J.B. Kremer
1624
- A. v/d Heuvel
1534
- H. Clermonts
1523
- Hoogeveen 2 1560
- A. Lunenborg
1547
- R.J. Danker
1458
- W. Stevens
1620
- F. van Amerongen 1644
- J.P. Verwijs
1591
- M.W. Jonker
1537
1506 - R.L.M. v/d Star
1584
1276 - J. van Til
1498
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3-5
0-1
rem
0-1
rem
0-1
0-1
1-0
1-0
4½-3½
rem
0-1
0-1
1-0
rem
1-0
1-0
rem
5-3
rem
0-1
1-0
1-0
1-0
rem
1-0
0-1
6-2
1-0
1-0
1-0
rem
1-0
1-0
0-1
rem

Hoogeveen 2 - Oostermoer 1
Dinsdag 6 november 2000 kregen wij Oostermoer op bezoek.
Oostermoer is vorig jaar gedegradeerd en dus konden wij een zware
strijd tegemoet zien. Dat het een zware strijd werd, bleek al vanaf
het begin. Alle partijen gingen gelijk op.
Verwijs belandt in een gelijk paardeneindspel waarna ze snel remise
overeenkomen. Een lange tijd blijft het rustig totdat Van de Star de
eerste winstpartij binnenhaalt. Na een mooie aanval op de koningsvleugel weet hij zijn tegenstander te verslaan. Intussen offert Jonker
de kwaliteit en wint even later door een combinatie de toren en dus
de partij. Van Seventer komt moeilijk te staan en probeert nog een
aanval op te zetten. Maar zijn tegenstander laat zich niet van de
wijs brengen en weet Van Seventer tot opgave te dwingen.
De overige 4 partijen werden in alle rust verder gespeeld. Van Til
biedt in een mindere stelling remise aan en deze wordt
geaccepteerd.
Kelfkens weet een pion te winnen en ziet zich later genoodzaakt om
de kwaliteit te offeren. Het blijkt nog genoeg te zijn voor remise. De
Jonge komt niet zo goed te staan, doordat zijn dame is ingesloten,
Zijn tegenstander kan hiervan niet direct profiteren. De Jonge weet
zich goed te verdedigen, maar hij vergeet zijn klok in te drukken.
Hierdoor komt hij in tijdnood en verliest alsnog.
Alles hangt nu af van de partij van Lunenborg. Ze wist een goede
stelling op te bouwen en krijgt een sterke vrijpion. Daarmee weet ze
haar tegenstander zo onder druk te zetten, dat hij uiteindelijk
bezwijkt en een toren weggeeft. Even later geeft hij de partij op.
Zo hebben we toch met 4½-3½ weten te winnen en doen we nog
steeds mee voor het kampioenschap.
Dwingeloo 1 - Hoogeveen 2
Na een goede start moesten wij nu aantreden tegen Dwingeloo.
Dwingeloo had de 2 voorgaande rondes verloren, maar op papier
zijn ze de sterkste tegenstander. Nadat ze een uur hadden gespeeld
kwam ik aan in Dwingeloo. Toen bleek dat Stevens al opgegeven
had, nadat hij een stuk had weg-geven. Dit was een tegenvaller.
Aan de overige borden werd er hevig gestreden. Van Amerongen
zag zich gedwongen in een onduidelijke stelling remise aan te
bieden en deze werd geaccepteerd.
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Even later verloor Jonker doordat hij zich op de 16e zet vergist had,
waardoor hij 8 zetten later een pion kon inleveren. Dit was dus een
slechte start.
Er kwam toch een lichtpuntje. Van der Star wist d.m.v. een
pionoffer zijn tegenstander te verleiden die even later tot zijn schrik
zag dat zijn dame gevangen stond. Hierdoor was hij gedwongen om
een stuk te offeren, waarna Van der Star snel een einde aan de
partij maakte. Van Til wist de aanval van zijn tegenstander te
doorstaan en kwam iets beter te staan. Maar doordat Van Til in
tijdnood kwam, koos hij eieren voor zijn geld en bood remise aan.
Lunenborg kreeg een remise-aanbod na een hele tijd goed te
hebben gestaan. Echter omdat we een punt achter stonden en
Danker ook niet zo geweldig stond, moest ze doorspelen. Maar haar
tegenstander overrompelde haar met een koningsaanval, zodat
verlies onvermijdelijk was geworden. Even later trok Danker in een
scherpe stelling aan het kortste eind. Verwijs kwam goed te staan
na een mislukte stukoffer van zijn tegenstander, maar wist hiervan
geen gebruik te maken. Zijn tegenstander knokte goed terug en
uiteindelijk ging Verwijs door zijn vlag in een verloren stelling.
Al met al is dit een terechte overwinning voor Dwingeloo maar de
uitslag is wel enigszins geflatteerd. De kansen op kampioenschap
zijn niet verdwenen, maar dan moeten we de volgende keer wel
winnen van Ter Apel
Christiaan Mol

Olympiade

De eerste avond met dit nieuwe programmapunt werd in het
algemeen positief ontvangen. Na enig geharrewar was het systeem
van teamverkiezing duidelijk en ook bij het kiezen van een
strijdlustige naam voor het team borrelden spontaan een paar
pakkende namen op.
Binnenkort zullen de tien nieuwe bekeruitvallers met mogelijk eerder
afwezigen verkozen worden in de teams.
Uitslagen
Gewichtheffers -Pletters
Pletters -Underdogs

3-2 Wurgers -Underdogs
3-2 Gewichtheffers-Wurgers
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2-3
3½-1½

Ratinglijst per 15/12
B

C

1

Chr. Mol

1777 1895

A

118 25 M. Snuverink

1505 1481

-24

2

K. v/d Sluijs

1763 1829

66 26 J. Oldenkamp

1573 1474

-99

3

M. Bosma

1807 1812

5 27 G. Krol

1417 1433

16

4

L. Heere

1786 1781

-5 28 T. Bos

1391 1410

19

5

G.Jansen

1759 1764

5 29 D. Antheunisse 1387 1386

-1

6

B. Janmaat

1706 1725

19 30 K. Riethorst

1332 1382

50

7

T. v. Seventer 1705 1669

-36 31 L. v/d Meer

1322 1377

55

8

M. Eggersman 1629 1661

1372 1368

-4

9

A. Kelfkens

1338 1354

16

10 A. Lunenborg

B

1668 1614

C

A

32 32 F. Doornbos
-54 33 W. Piepot

1547 1609

62 34 J. v. Hoorn

1325 1338

13

11 F. v.Amerongen1644 1596

-48 35 M. Bonting

1373 1316

-57

12 W. Stevens

1620 1596

-24 36 S. Wartan

1255 1270

15

13 J. Krikken

1589 1581

14 K. Hofstee

1667 1578

-89 38 H. Swarts

15 H. Verwijs

1591 1571

-20 39 B.de Graaf

16 R. v/d Star

1584 1567

-17 40 H. v/d Ploeg

1276 1238

-38

17 L. de Jonge

1617 1564

-53 41 H. de Boer

1234 1236

2

18 T. Jonker

1537 1530

-7 42 W. de Berg

1211 1233

22

19 R. Danker

1458 1517

59 43 P. Nijmeijer

1219 1230

11

20 J. v Til

1498 1514

16 44 G.Jagt

21 D. de Jong

1484 1513

29 45 H. Boeren

1149 1172

23

22 M. Hofstra

1414 1495

81 46 P. de Jong

1135 1115

-20

23 R. Hofman

1491 1489

-2 47 J. Abercrombie

24 A. ten Haken

1479 1482

A: Nosbo rating sept 2000
C: Verschil

-8 37 H. Reinders

3 48 A.Jagt

1220 1250

30

1320 1247

-73

1243

1219

917
791

B: Clubrating na 10 ronden
(incl. beker- en externe partijen)
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Uitslagen interne Competitie
Uitslagen 5e ronde:
J. Abercrombie - H. v/d Ploeg 0-1
F. v. Amerongen - J. Krikken 1-0
H. de Boer - W. de Berg
0-1
F. Doornbos - P. Nijmeijer
rem
A. ten Haken - M. Hofstra
0-1
K. Hofstee - L. de Jonge
rem
D. de Jong - J. van Til
rem
P. de Jong - A. Jagt
0-1
A. Lunenborg - T. Jonker
rem
J. Oldenkamp - M. Snuverink rem
H. Reinders - G. Jagt
0-1
K. Riethorst - B. de Graaf
1-0
T.v. Seventer - M. Eggersman rem
J. Verwijs - R. Danker
1-0
Uitslagen 6e ronde:
D. Antheunisse - W. Piepot
rem
W. de Berg - F. Doornbos
rem
H. Boeren - J. van Hoorn
0-1
M. Bosma - B. Janmaat
0-1
B. de Graaf - M. Bonting
rem
R. Hofman - J. Krikken
0-1
G. Jagt - H. de Boer
0-1
P. de Jong - H. Swarts
0-1
G. Krol - K. Riethorst
rem
L. v/d Meer - J. Oldenkamp
1-0
P. Nijmeijer - A. Jagt
1-0
H. v/d Ploeg - H. Reinders
rem
S. Wartan - J. Abercrombie
1-0
Uitslagen 7e ronde:
J. Abercrombie - P. de Jong
rem
F.v. Amerongen - A. Lunenborg 0-1
W. de Berg - H. Boeren
rem
M. Bonting - R. Hofman
0-1
F. Doornbos - L. v/d Meer
rem
M. Eggersman - Chr. Mol
0-1
A. ten Haken - M. Snuverink
1-0
K. Hofstee - D. de Jong
0-1
M. Hofstra - K. Riethorst
1-0

J. van Hoorn - J. Oldenkamp
B. Janmaat - J. Verwijs
G. Jansen - L. Heere
L. de Jonge - J. van Til
T. Jonker - M. Bosma
J. Krikken - R. Danker
G. Krol - W. Piepot
P. Nijmeijer - H. de Boer
H. v/d Ploeg - S. Wartan
H. Swarts - H. Reinders
Uitslagen 8e ronde
H. de Boer - H. v/d Ploeg
H. Boeren - P. Nijmeijer
R. Danker - F. v. Amerongen
M. Eggersman - T. Jonker
R. Hofman - G. Krol
M. Hofstra - K. Hofstee
J. van Hoorn - F. Doornbos
A. Jagt - P. de Jong
D. de Jong - H. Verwijs
L. de Jonge - G. Jansen
A. Lunenborg - T. Kelfkens
L. v/d Meer - A. ten Haken
Chr. Mol - W. Stevens
J. Oldenkamp - M. Bonting
H. Reinders - J. Abercrombie
K. v/d Sluijs - J. Krikken
R. v/d Star - W. Piepot
J. van Til - T. Bos
S. Wartan - W. de Berg
Uitslagen 9e ronde
D. Antheunisse - R. Hofman
M. Eggersman - L. de Jonge
B. de Graaf - H. Boeren
A. Jagt - J. Abercrombie
G. Jagt - H. Swarts
P. de Jong - H. v/d Ploeg
T. Jonker- T. Kelfkens
A. Lunenborg - T. v. Seventer
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0-1
1-0
rem
rem
0-1
rem
rem
1-0
0-1
0-1
1-0
rem
0-1
1-0
rem
1-0
0-1
0-1
1-0
rem
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
rem
0-1
rem
1-0
rem
1-0
rem
0-1
1-0
0-1
0-1
rem

Uitslagen 10e ronde:
J. Abercrombie - H. de Boer
F. v. Amerongen - M. Hofstra
W. de Berg - B. de Graaf
H. Boeren - H. Reinders
T. Bos - G. Krol
M. Bosma - M. Eggersman
F. Doornbos - S. Wartan
L. Heere - K. v/d Sluijs
K. Hofstee - A. Lunenborg
G. Jansen - Chr. Mol
D. de Jong - L. de Jonge
P. de Jong - G. Jagt
A. Kelfkens - R. Danker
J. Krikken - B. Janmaat
L. v/d Meer - M. Bonting
P. Nijmeijer - J. v. Hoorn
W. Piepot - A. ten Haken
H. v/d Ploeg - A. Jagt
K. Riethorst - J. Oldenkamp
J. v. Til - T. Jonker
H. Verwijs - R. Hofman

Ranglijst na 10 ronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mol Chr.
Sluijs K. van der
Lunenborg A.
Jansen G.
Bosma M.
Hofstra M.
Til J. van
Heere L.
Danker R.
Janmaat B.
Eggersman M.
Krikken J.
Jonker T.

602.0
517.0
487.5
444.5
426.0
419.5
411.5
405.5
400.5
396.0
395.0
382.5
379.5

0-1
rem
1-0
0-1
rem
1-0
1-0
0-1
rem
rem
0-1
1-0
rem
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
rem

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Piepot W.
Amerongen F. van
Haken A. ten
Bos T.
Jong D. de
Riethorst K.
Verwijs J.
Meer L. van der
Krol G.
Hofman R.
Doornbos F.
Seventer T.van
Jonge L. de
Hoorn J. van
Snuverink M.
Kelfkens A.
Wartan S.
Star R. van de
Bonting M.
Berg W. de
Oldenkamp J.
Boer H. de
Graaf B.de
Nijmeijer P.
Antheunisse D.
Boeren H.
Hofstee K.
Reinders H.
Ploeg H. van de
Jagt G.
Jong P. de
Swarts H.
Stevens W.
Abercrombie J.
Jagt A.

368.0
364.5
361.5
357.0
353.0
348.0
338.0
336.5
335.0
329.5
316.0
305.5
304.5
294.0
287.5
277.5
274.5
266.5
249.5
248.0
243.5
235.0
231.5
224.5
221.0
212.0
203.0
181.0
176.5
173.0
141.5
140.5
134.5
112.5
85.0

Stand per groep
A-groep
1. Mol Chr.
2. Sluijs K. van der
3. Jansen G.
4. Bosma M.
5. Meere L.
6. Janmaat B.
7. Eggersman M.
8. Krikken J.
9. Amerongen F. van
10. Seventer T. van
11. Jonge L. de
12. Kelfkens A.
13. Hofstee K.
14. Stevens W.
B-groep
1. Lunenborg A.
2. Hofstra M.
3. Til J. van
4. Danker R.
5. Jonker T.
6. Haken A. ten
7. Bos T.
8. Jong D. de
9. Verwijs J.
10. Krol G.
11. Hofman R.
12. Star R. van de
13. Oldenkamp J.
14. Antheunisse D.

602.0
517.0
444.5
426.0
405.5
396.0
395.0
382.5
364.5
305.5
304.5
277.5
203.0
134.5
487.5
419.5
411.5
400.5
379.5
361.5
357.0
353.0
338.0
335.0
329.5
266.5
243.5
221.0

C-groep
1. Piepot W.
2. Riethorst K.
3. Meer L. van der
4. Doornbos F.
5. Hoorn J. van
6. Snuverink M.
7. Wartan S.
8. Bonting M.
9. Berg W. de
10. Boer H. de
11. Graaf B. de
12. Nijmeijer P.
13. Boeren H.
14. Reinders H.
15. Ploeg H. van de
16. Jagt G.
17. Jong P. de
18. Swarts H.
19. Abercrombie J.
20. Jagt A.

368.0
348.0
336.5
316.0
294.0
287.5
274.5
249.5
248.0
235.0
231.5
224.5
212.0
181.0
176.5
173.0
141.5
140.5
112.5
85.0

Uitslagen snelschaak 5 dec.
l. L.v. Kooten 6½; 2. Chr. Mol 6;
3. M. Bosma 5½; 4. T. Jonker 5;
5. B. Janmaat, R. Danker, G.
Jansen, L. Heere, 4½; 9. J. van
Hoorn, W. Piepot, M. Eggersman,
D. de Jong, R. Hofman, A. ten
Haken 4; 15. J. Krikken, J. van Til
3½; 17. F. Doornbos, W. Stevens,
L. de Jonge, S. Wartan, F. van
Amerongen, J. Abercrombie, P.
Nijmeijer 3; 24. W. de Berg 2½;
25. H. Reinders, H, van de Ploeg,
A. Lunenborg 2; 28. B. de Graaf
1½; 29. A. Jagt, G. Jagt 0;
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Olympiade-teams
De Gewichtheffers De Wurgers
L. Heere 1
T. Kelfkens 1
F. v.Amerongen
J. Krikken
A.ten Haken
D. de Jong
G.Jagt
T. Bos
Chr. Mol 2
W. Piepot
M. Hofstra 2
S. Wartan
1
afwezig op 31-10
2
invallers, spelen nog in de beker

De Underdogs
M. Eggersman
J. Oldenkamp
K. Riethorst
L. v/d Meer
H. de Boer

Wedstrijdschema:
13 februari 2001 Wurgers - Pletters
Pletters - Gewichtheffers
1 mei 2001
Underdogs - Pletters
Pletters - Wurgers

Essent toernooi

De Pletters
L. de Jonge
A. Lunenborg
J. van Til
W. de Berg
J. Abercrombie

Underdogs - Gewichtheffers
Underdogs - Wurgers
Wurgers - Gewichtheffers
Gewichtheffers - Underdogs

"Ons" Hoogeveense toernooi is ook in de landelijke en internationale
pers inmiddels wel goed voor ruime aandacht. Over het 'simultaantoernooi' (alles winnen en voor de vorm een halfje toestaan) van El
Chalif heeft iedereen al alles kunnen lezen. Ook het Open toernooi is
uitvoerig aan de orde geweest. Rest het amateurtoernooi. Het was
alweer een stuk sterker bezet dan vorig jaar. Onze club was met
een negental goed vertegenwoordigd. Gert Jansen had een droomstart met een gedeelde toppositie met 4 punten na 5 ronden maar
daarna werd de tegenstand te zwaar, al had hij al eerder goed
gescoord tegen toppers. Christiaan Mol had geen geluk tegen gelijkwaardige of iets sterkere spelers en kwam pas in de laatste ronden
weer bovenin de middenmoot.
Klaas v/d Sluijs was niet altijd tevreden over zichzelf. Winnen lukte
alleen tegen duidelijk zwakkere spelers, Leslo Heere begon goed
met een remise in ronde 2 tegen latere prijswinnares Yvette
Seirawan-Nagel, maar verloor in de derde ronde van de uiteindelijke
nr. 2. Daarna kwamen twee onbegrijpelijke nederlagen die later
veroorzaakt bleken door de griep. Jammer dat hij zo na vijf ronden
het toernooi uit moest.
Anky Lunenborg speelde in de eerste ronde de sterren van de hemel
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en hield Micha Jans, de nr. 5 in rating, keurig op remise, al zat er
zelfs een levensgrote winstkans in. Daarna kwamen de punten maar
mondjesmaat binnen en pas in de laatste twee ronden kon ze haar
score oppoetsen met twee overwinningen.
Aad v/d Kooij miste door zijn afscheid van de club wel wat
wedstrijdritme en kwam pas in de tweede helft van het toernooi op
gang. Hij won van Anky en verloor van Klaas.
Jan van Hoorn was goed in vorm, haalde 1½ punt tegen zeven
tegenstanders met meer dan 1600 Elo en won de andere twee
partijen. Reinders en Boeren pakten ook een paar punten en bleven
zo weg van de onderste plaatsen. In onderstaande tabel punten,
KNSB-rating, toernooi-prestatierating en het laatste getal is een
maat voor de afwijking van de werkelijke score van de verwachte
score.
Eindstand Hoogeveen: punt KNSB TPR afw.
16. G. Jansen
5.0 1799 1853 +0.68
21. K. van der Sluijs 5.0 1755 1727 -0.40
24. C. Mol
5.0 1762 1683 -1.03
30. A. Lunenborg
4.5 1672 1639 -0.45
42. A. van der Kooij
3.5 1720 1510 -2.26
44. J. van Hoorn
3.5 1377 1521 +1.52
47. H. Reinders
3.0 1320 1428 +1.11
50. H. Boeren
2.0 1200 1242 +0.38
52. L. Heere
1.5 1758 1474 -1.90

Toevallig .. of niet ?

F.

Toen ik nog in Voorschoten woonde en les gaf op een lyceum in
Den Haag, spitte ik elke week de vacatures door om te kijken of er
een baan in het oosten des lands was.
Toevallig was het na een mislukte sollicitatie in Deventer in 1976 in
Hoogeveen direct prijs. Toevallig was een zekere Gert Jansen een
van mijn nieuwe collega's. Toevallig kwam Gert er pijlsnel achter dat
ik in Voorschoten lid was geweest van een schaakclub en voor ik het
wist schaakte ik op dinsdagavond in een zeer ongezellig zaaltje van
de Tamboer.
Het toeval wilde inmiddels dat de VAM voor zijn schaaktoernooi in
zee ging met Hoogeveen en niet met de hoofdstad van Drenthe.
Minder toevallig was het dat een zekere Lex Jongsma in Hoogeveen
opdook om zich breed inzetbaar te tonen bij de opeenvolgende
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VAM/Essent-toernooien. Zijn optreden in het schaakcafé met zijn
zeer onderhoudend en deskundig commentaar was elke keer een
groot feest.
Toevallig ben ik op het ogenblik aan het verhuizen en moet ik
noodgedwongen orde scheppen in de chaos die ik in 24 jaar heb
teweeggebracht. Toevallig stuitte ik op een notatieboekje van het
seizoen 1975-76 en wie schetst mijn verbazing dat ik daar de
volgende partij aantrof uit de wedstrijd Voorschoten 2 - Philidor 3 op
18 maart 1976.
wit: Ton Kelfkens zwart: Lex Jongsma
1.c2-c4 Pg8-f6 2.Pb1-c3 g7-g6 3.d2-d4 Lf8-g7 4.Pg1-f3 0-0
5.e2-e4 d7-d6 6.Lf1-d3 e7-e5 7.d4-d5 Pb8-d7 8.0-0 Pd7-c5
9.b2-b4 Pc5xd3 10.Dd1xd3 a7-a5 11.b4-b5 h7-h6
Rebel prefereert... Ph5, om na Lg5, f6; Ld2, Pf4 te spelen.
12.a2-a4 niet bepaald agressief! 12...b7-b6 dicht schuiven die
handel en vervolgens aanvallen op de koningsvleugel.
13.h2-h3 Pf6-h5 14.Pf3-h2 f7-f5 15.Ta1-a3 ?? onbegrijpelijk,
haalt wel de toren van de lange diagonaal maar is niet bijster actief
in het vervolg. Lb2 was hier waarschijnlijk het best. 15...Dd8-e8
16.f2-f4 e5xf4 17.Lc1xf4 f5xe4 18.Dd3-e3 natuurlijk niet Pxe4
wegens Pxf4 18...Tf8xf4 19.Tf1xf4 Ph5xf4 20.De3xf4.
Nadat de rook is opgetrokken van deze
kleine veldslag blijkt zwart met zijn twee
lopers tegen twee paarden en een open
koningsvleugel zeer comfortabel te staan,
de positie van Ta3 is nog steeds
waardeloos. 20...Lg7-d4+ 21.Kg1-h1
g6-g5 22.Df4xe4 De8xe4 23.Pc3xe4
Lc8-f5 24.Pe4-d2 Paard naar f3 ziet er
beter uit 24.Ta8-e8 25.Ph2-f3 Ld4-c5
26.Ta3-a1 Lf5-d3 27.Pf3-e1 Lc5-d4
28.Ta1-d1 Ld3-e2 29.Td1-b1 Ld4-f2 30.Pe1-f3 Le2-d3
31.Tb1-b2 Te8-e2 32.Tb2-b3 Ld3-e2 33.Tb3-a3 h6-h5
34.Pd2-b3 g4 is beter, maar of wit stand kan houden tegen het
ijzersterke loperpaar is te betwijfelen 34...g5-g4 natuurlijk!
35.h3xg4 h5xg4 36.Pf3-d4 Te2-e5 wit geeft op want de
dreiging Te5 -Th5 is dodelijk.
Ton Kelfkens
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Nosbo-competitie (3e, 4e)
Het derde
Lewenborg is een heel sterke Groningse club waarvan het eerste
goed meedoet in de eerste klasse KNSB. En als blijkt dat een paar
spelers uit het derde ook al eens een invalbeurt in dat eerste gehad
hebben, dan voorspelt dat niet veel goeds. De spelers van ons derde
kregen dus bijna allemaal tegenstanders met een (soms flink)
hogere rating.
De eerste nederlaag kon al vrij snel genoteerd worden voor
Snuverink. En ook Ten Haken zag zijn stelling steeds verder
afbrokkelen. Maar aan de lage borden konden Hofstra en invaller
Bos hun partij remise houden. Danker kreeg daarna in vrijwel gelijke
stand een kansje op voordeel dat hij meteen pakte en tot winst kon
uitbouwen. Aan het tweede bord leek Eggersman snel te bezwijken
onder een koningsaanval met alle zware stukken. De aanval werd
niet helemaal goed uitgevoerd en Eggersman kon dames ruilen en
even later in de tegenaanval gaan. Met een paar geraffineerde
zetten ontwrichtte hij de verdediging en dolde zijn tegenstander met
een loper en twee torens die ineens heer en meester waren op het
bord. Het volle punt volgde toen snel.
De Jong en Van Amerongen moesten zich de hele avond tegen
zware aanvallen verdedigen. De Jong hield remise, maar teamleider
Van Amerongen liet zich in de slotfase een paard afsnoepen en
verloor. Pas thuis bleek uit computeranalyse dat hij in de slotfase
een veel betere verdediging had gehad die hem zelfs winstkansen
bood. Al met al is de kleine nederlaag wel een mooi resultaat, en
hopelijk komen de bordpunten aan het eind van het seizoen nog
goed van pas.
In de derde ronde zou de uitwedstrijd tegen Leek zeker een zware
klus worden. Het is een eerste team dus aan de topborden vinden
we hoge ratings. Veel te sterk voor ons en ook aan de lage borden
had men nog heel wat in z'n mars. "Hoe maak je nu de beste
opstelling", was mijn rhetorische vraag in de auto erheen. Van der
Meer meldde zich prompt als vrijwilliger voor bord 1. Snuverink is
voor niemand bang, zolang hij maar zwart krijgt en met hem op 2
kwam er een aardige opstelling uit de bus. Het zou ook nog
verrassend goed uitpakken.
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Snuverink mocht vrijelijk aanvallen en had al snel een handvol stukken voorsprong. Maar kennelijk was dit een stukje spectaculaire
gambietvoorbereiding, want even later werd hij toch vlotjes ingepakt. Ten Haken leek even in de tang genomen te worden, maar
kon remise houden. Van Amerongen kreeg een stelling waarin in
alle hoeken van het bord wat stond te gebeuren. Hij was degene die
de eerste misrekening maakte en daarna was er geen houden meer
aan. Ook De Jong en Doornbos kregen geen poot aan de grond.
Op bord een werd het wonder werkelijkheid. Van der Meer zette zijn
stelling uiterst voorzichtig en degelijk op en straalde kennelijk zo'n
rijke ervaring uit dat zijn tegenstander zich liet verleiden mee te
gaan in het geschuif op drie rijen. Met allebei nog een kwartier voor
15 zetten kreeg v/d Meer zowaar iets van een koningsaanval waarna
een listig geplaatst remiseaanbod genoeg was voor een heel onverwacht halfje. Hofstra en Danker kwamen beide niet in gevaar, maar
konden ook geen winst forceren. Een nederlaag is nooit leuk, en
zeker niet als je nog een heel eind door het donker naar huis moet,
maar met een redelijke kans op winst in de resterende
thuiswedstrijden zit klassebehoud er nog wel in.
Hoogeveen 3
1501 - Lewenborg 3 1567 3½ 4½
F. van Amerongen 1644 - T. Visser
1719
0-1
M. Eggersman
1629 - T. Hertig
1658
1-0
M. Snuverink
1505 - J. Schut
1562
0-1
A. ten Haken
1479 - 0. Sield
1671
0-1
D. de Jong
1484 - J.Jans
1608
rem
R. Danker
1458 - A. Uyleman
1423
1-0
M. Hofstra
1414 - S. Visser
1462
rem
T. Bos
1391 - J. Rijploeg
1435
rem
Leek
1631 - Hoogeveen 3 1460
6-2
P.Doller
1842 - L. v/d Meer
1322
rem
J.ten Hoor
1801 - M.Snuverink
1505
1-0
M.W.Keizer
1673 - F.van Amerongen 1644
1-0
G.de Haan
1630 - D.deJong
1484
1-0
P.C.J.Thalau
1582 - R. J. Danker
1458
rem
G. Bies
1511 - A.C.ten Haken
1479
rem
E.van Zandbergen 1536 - M. Hofstra
1414
rem
C.van Zwol
1474 - F. M. Doornbos
1372
1-0
Frans van Amerongen
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Het vierde
Op 9/11/2000 speelde het 4e team een uitwedstrijd in Assen tegen
Assen-4. Er waren opmerkelijk veel Dame-gambieten, namelijk aan
de borden 2, 4, 6, 7 en 8. Oldenkamp speelde zijn geliefde opening
Pg1-f3 en Bos had 1.g2-g3 en 2.Lf1-g2. Op bord 5 werd een
middengambiet gespeeld.
Het eerst was Oldenkamp klaar. Hij had vlot en enigszins spectaculair gewonnen in een mataanval. Aan het andere eind volgde De
Boer met een verlies. Hij stond twee paarden achter en dat is toch
wat teveel.
Boeren won aan bord 2 en aan bord drie werd het remise voor T.
Bos. Piepot stond lange tijd goed met een kwaliteit voorsprong,
maar verloor helaas toch. De Berg hield het lange tijd gelijk, maar
verspeelde op het eind wel vier pionnen en kon die van zijn
tegenstander niet tegenhouden. Bonting had aan bord 5 een pion
op a7, maar zijn tegenstander, een blinde jongen, zette zijn loper op
a8 en die kon Bonting niet verdrijven, zodat die partij remise werd.
Bleef van Hoorn op bord 4 nog over. Een pion voorsprong en een
behoorlijke stelling, maar die van zwart was haast niet te doorbreken. Bij remise had ons team een nul, want het stond 4-3 voor
Assen, dus winst was de enige mogelijkheid tot gelijk spel. Een
poging tot doorbraak werd echter afgeslagen en tot overmaat van
ramp volgde nog een blunder van wit, zodat de eindstand 5-3 werd.
De thuiswedstrijd tegen ESG-3 begon voorspoedig. Krol kreeg al
snel een veldoverwicht, won twee paarden en zo was de winst niet
moeilijk meer. Oldenkamp speelde zijn geliefde 1.Pf3, had lang een
evenwichtige stelling, maar verspeelde op het eind zijn dame. Bos
opende aan bord 4 weer met l,g3 maar had er dit keer minder
succes mee. Aan bord 7 bracht Piepot een schijnoffer in de Italiaanse opening en kreeg daarna een loper winst. Later ging deze echter
weer verloren en tenslotte ook zijn dame. De Berg hield het aan
bord 8 het langste uit. Hij kwam een paard achter, haalde die weer
terug en eindigde in een eindspel van K en 3 pionnen elk. Zwart had
de winst voor het oprapen, maar wist niet hoe. De Berg kon toen
snel de pionnen ruilen en remise bereiken. Winst zat er niet meer in,
dus ook geen gelijkspel. Eindstand 3½ - 4½.
Jan van Hoorn
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Nagekomen uitslag ronde 1
Ter Apel
J. Ceko
J. Tazelaar
L. Huls
H. Hake
P. Mulder
R. Westra
M. Bruintjes
G. Postma
Ronde 2
Assen 4
G. Asselman
N. de Jong
J. de Kort
P. Hofman
J. Boer
M. Spriensma
L. Sterken
3. van Dijk
Ronde 3
Hoogeveen4
G. Krol
J. Oldenkamp
S. Wartan
T. Bos
M. Bonting
J. van Hoorn
W. Piepot
W. de Berg

1511 - Hoogeveen 4
- G. Krol
1643 - H. Swarts
1613 - S. Wartan
1634 - W. Piepot
1587 - R. Hofman
1458 - M. Bonting
- T. Bos
1130 - H. Boeren

1342 5½-2½
1417
1-0
1320
1-0
1255
1-0
1338
1-0
1491
rem
1373
0- 1
1391
rem
1149
rem

1388
1525
1187
1445
1437
1425
1396
1384
1305

- Hoogeveen 4
- J. Oldenkamp
- H. Boeren
- T. Bos
- J. van Hoorn
- M. Bonting
- W. de Berg
- W. Piepot
- H. de Boer

1337
1573
1149
1391
1325
1373
1211
1338
1234

1318
1417
1573
1255
1391
1373
1325
1338
1211

- Emmer SG 3
- J. van Wieren
- A. van Heusden
- J. Weide
- A. Timmerman
- N. Stojlkovic
- A. Hengstmengel
- K. Tiemens
- R. Drenth

1467 3½-4½
1469
1-0
1512
0-1
1397
1-0
1564
0-1
0-1
1383
1-0
1391
0-1
1314
rem

5-3
0- 1
0-1
rem
1-0
rem
1-0
1-0
1-0

Nosbo-beker: 1e ronde (tegen Veendam was voorronde)
Assen
J. Auener
J. Misdom
J. Posthoorn
A.M. Aly

1813
1877
1767
1883
1726

- Hoogeveen
- C. Mol
- M. Bosma
- L. Heere
- B. Janmaat

21

1769 1½-2½
1777
rem
1807
0-1
1786
0-1
1706
1-0

Snelschaak

Na zoveel ronden interne competitie en alweer drie ronden voor de
Nosbo was het op pakjesavond hoog tijd voor een luchtiger onderdeel op het programma: snelschaak. Maar liefst dertig deelnemers
waren opgekomen voor zeven ronden met 10 minuten per persoon
per partij. Onze graag geziene gast van de laatste weken mocht
deze avond ook meedoen: Luuk van Kooten, clubkampioen in 1994
die na zijn Groningse studietijd nu af en toe op bezoek komt
alvorens in januari verder te trekken naar een nieuwe baan in
Eindhoven.
In de interne speelt hij niet mee. Als speler van Groningen 1 (vorig
jaar KNSB meesterklasse), voorts bekend van mooie resultaten in de
middenmoot bij het Open VAM- en Essenttoernooi zou het competitievervalsing zijn om met een Elo van ruim 2300 maar voor een
paar ronden mee te doen.
De favoriet maakte zijn reputatie helemaal waar, al kreeg hij zijn
laatste halve punt wel cadeau omdat Janmaat zetherhaling uit de
weg ging en alsnog van hem verloor. Tweede en derde werden Mol
en Bosma, met telkens een half punt meer achterstand. Vierde was
de winnaar van de B-groep Jonker die een slechte start goedmaakte
met een sterke reeks winstpartijen.
Van Hoorn was ook goed in vorm, hij haalde de eerste plaats in de
C-groep en won o.a. van Jansen. Met zijn negende plaats is hij de
laatste die zich nu al plaatst voor de finale om de snelschaakbeker in
mei. Eind maart krijgen de anderen een tweede kans.
Bij snelschaak vallen de uitslagen meestal niet te voorspellen. De
bekende krachtsverhoudingen uit de interne competitie worden
radicaal op hun kop gezet. Uw dienstwillige hoofdredacteur kreeg de
hele avond C-groep tegenstanders en wist niet eens de helft te
winnen. En dat Anky geen groot liefhebster is van snelschaak bleek
ook deze avond weer, al was het voor haar gelukkig geen reden om
weg te blijven.
De firma Jagt en zoon zat wel heel dik in de verliezen, ze moesten
allebei met de nul naar huis. Maar er komen vast betere tijden. De
gezellige sfeer werd nog verhoogd door een ruime voorraad
pepernoten en speculaas.
Uitslagen op pag, 14
F.
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Programma
Datum
19-dec
26-dec
2-jan-'01
8-jan
9-jan
12-jan
16-jan
20-jan
22-jan
23-jan
30-jan
6-feb
9-feb
13-feb
20-feb
27-feb
5-mrt
6-mrt
6-mrt
8-mrt
13-mrt
20-mrt
24-mrt
27-mrt
31-mrt
2-apr
3-apr
5-apr
10-apr
17-apr
24-apr
1-mei

Interne comp
11
Kerst
Nieuwjaar
12

Nosbo/div.

Geen
Geen
4
4
4
4

(jeugd-)schaken
(jeugd-)schaken
Valthermond - Hoogeveen 4
Hoogeveen 3 - Staunton 3
Hoogeveen 2 - Ter Apel
Kasteel 2 - Hoogeveen 1

13

Jeugdschaaktoernooi Leek;
Boerenkooltoemooi Dwingeloo;
(3e ronde Nosbo-beker) Z! - Hoogeveen
14
15
1
5
Hoogeveen 1 - Z!
5
Hoogeveen 4 - Hoogeveen 2
5
Morphy's Law - Hoogeveen 3
beker, kwartfinale; Olympiade 2
2
(halve finale Nosbo—beker)
3
6
ESG 2 - Hoogeveen 1
Crocusvakantie: geen jeugdschaak
4
6
Hoogeveen 2 - ESG 3
6
Hoogeveen 3 - Oostermoer 2
6
Oostermoer 1 — Hoogeveen 4
5
snelschaak-voorr.2
(Finale Nosbo-beker)
Open Drents Schaaktoernooi +
Jeugdtoernooi. Assen
6
Nosbo pers. Snelschaakkamp.
7
Valthermond - Hoogeveen 2
7
7
Hoogeveen 1 - Kasteel 1
7
Hoogeveen 4 - Dwingeloo
7
Unitas 6 - Hoogeveen 3
8
9
(15,16: Pasen)
10
beker, halve finale, Olympiade-3 (Meivakantie)
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Lego Chess

(lego schaak programma)

Lego Chess is een schaak programma.
Je kunt er veel verschillende dingen doen.
Je kunt er partijen spelen.
Er zijn verschillende partijen om te spelen.
Zoals verhaalschaak.
Je kunt uit twee verhalen kiezen.
1. het wildwest verhaal,
2. het piraten verhaal.
De verhaal spellen gaan in drie delen.
Het wildwest verhaal gaat over een sherifdie drie boeven gaat
vangen .( die een bank berooft hebben)
Het piraten verhaal gaat over een kapitein die een schatkaart
vind.
De kapitein gaat op zoek naar de schat.
Onderweg wordt hij aangevallen door een stel piraten die de
schat ook willen hebben.
Daarom proberen zij kaart te stelen.
Je kunt er ook snelschaken.
En daar van ook de moeilijkheidsgraad zelf bepalen.
Geschreven en de vriendelijke
groeten van:
Jorian van Til
en
Thijmen Norel.
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