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Beste clubgenoten

Net terug uit Coevorden waar het eerste klop kreeg, zie verderop, 
heb  ik  de  blijde  taak  om  op  dit  late  tijdstip  onze  onvolprezen 
redacteur van ons lijfblad van kopij te voorzien.
Het jaar is weer voorbij gevlogen.
Er wordt nog steeds aan (meer dan) 20 borden gespeeld. Dat stemt 
een  eenvoudige  voorzitter  gelukkig.  Over  het  algemeen  een 
harmonieuze  sfeer  op  de  clubavonden  maakt  de  eenvoudige 
voorzitter nog gelukkiger in deze barre tijden.
Er  wordt  met  hart  en  ziel  gestreden  in  zowel  jeugd-  als 
seniorencompetitie.
Uiteraard met wisselend succes, waar de een wint verliest de ander.
Het leuke van het schaakspel is dat het heel onderhoudend kan zijn 
hoe je geveegd wordt. Je tegenstander doet alle zetten, of nog betere, 
die jij ook zou hebben gedaan. Ik klamp me daar in voorkomende 
gevallen maar aan vast. 
Nog een compliment aan ons allen: in mijn beleving is de rust weer 
terug in de speelzaal.
Laten we elkaar blijven corrigeren, tot nog toe gaat het uitstekend.
Rest me voor dit moment nog een ding:

Een fijne kerst en een heel voorspoedig nieuw jaar voor allemaal!
Bert
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Snipper
Hier het al eerder beloofde partijfragment uit de partij in Leek voor 
de externe competitie.
Tweede bord : Huub Roeterink – Bert Janmaat
Na een wisselende partij waar ik al snel sneaky een pion won en 
vervolgens achteruitleunend steeds meer in de problemen kwam, 
mede door goed spel van Huub, ontstond de volgende stelling:

Zwart had pion b5 moeten snoepen!
Hij viel echter voor de ingebouwde 
verleiding :
48.£xh5 ? [48.¥xb8!] 
48...¦xg2+ 49.¢xg2 £g7+ 50.¢f3 
[50.¢h1 ¤g3+; 50.¢h2 £g3+] 
50...£g3+ 51.¢e2 £f2+ 52.¢d3 £d2# 

Bert

Broekhuis Hoogeveen,   Buitenvaart 1113-1115,   7905 SE Hoogeveen. 
Tel.: (0528) 229080.  www.eenbroekhuisauto.nl
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Programma

di. 9-dec 12 j Hgv4 - ESG3
vr. 12-dec   Het Kasteel 1 - Hgv1
di. 16-dec 13 j  
di. 23-dec Snel-2 n Vakantie/Geen jeugd
di. 30-dec x n Vakantie/Geen schaken
di. 6-jan 14 j Kwartfin. Nosbo-beker:

Hgv - Assen;Hgv2 - O’moer
di. 13-jan 15 j  
di. 16-jan Kasteel 3 - Hgv4
za. 17-jan Grand-Prix Hoogeveen, De Magneet
di. 20-jan 1 j Hgv2 - Assen 3
do. 22-jan   Unitas 7 - Hgv3
di. 27-jan Rapid-2 j  
di. 3-feb 2 j  
ma. 9-feb   Ter Apel - Hgv2
di. 10-feb 3 j Hgv1 vrij ; Hgv3 - Assen 2
di. 17-feb Snel-3 n Vakantie/Geen jeugd
di. 24-feb 4 j  
wo. 25-feb Schoolschaaktoern: Wolfsbos Gr. Driehoek
di. 2-mrt ESG 4 - Hgv4
di. 3-mrt 5 j Hgv2 - HSP 2
ma. 9-mrt   Staunton 3 - Hgv3
di. 10-mrt 6 j  
vr. 13-mrt   Haren 3 - Hgv1
di. 17-mrt Rapid-3 PE Proefexamen jeugd
di. 24-mrt 7 j Hgv1 - Kasteel 2

Nieuw jeugdlid:
Irene Wols, Hees 4, 7963 PB Ruinen, tel.0522-242299

3



Eerste team
De topborden waren heel gelukkig met de goede prestaties aan de 
lagere borden. Bovenin lieten we het aardig liggen, maar zo konden 
we  wel  goed  laten  zien  dat  we  in  de  breedte  een  aardig  team 
hebben. Het moet natuurlijk wel een beetje mee zitten.
Eerlijk gezegd is me vooral bijgebleven hoe ik mijn eigen gevecht 
tegen  de  bierkaai  gecompenseerd  zag  door  het  zoet  van  de 
teamoverwinning.
R3 Hoogeveen 1757 - J.H. Kruit 1684 5½-2½
1. A. Janmaat 1884 - W.F.H. Koning 2016 0-1
2. J. Rooze 1869 - G. van der Lei 1927 0-1
3. M. Snuverink 1809 - J.B. Riemersma 1774 1-0
4. M. Berghuis 1776 - H. Stuut 1585 1-0
5. K. van der Sluijs 1737 - W. Ruiter 1587 1-0
6. A. van Seventer 1600 - J.G. Heller 1463 rem
7. A. Lunenborg 1693 - O.ten Hoff 1435 1-0
8. G. Jansen 1689 - NO 1-0

Op de meest onganse speelavond van alle speelavonden mochten 
we ons  weer verheugen op een ontmoeting met  onze rivalen uit 
Coevorden.  Er  lagen  uiteraard  nogal  wat  revanchegevoelens  na 
onze bekersuccessen met het eerste en het tweede tegen het Kasteel.
Nou, ze hebben ons laten bloeden. Edwin had zich uitstekend van 
zijn invaltaak gekweten door de overwinning te pakken aan het 8e 
bord. Helaas zat het Anky, ondanks haar goede vorm op de club 
niet mee, en werd ze kansloos weggeschoven.
Vervolgens kom Ton het niet bolwerken met een kwaliteit minder.
Jurjen scoorde een plusremise en Marc liet het Scandinavisch koud 
en pakte ook een remise.
Toen kwam Marc melden dat het 3 – 3 was geworden. Klaas wist 
zijn partij, een licht stuk voor twee pionnen geofferd, te winnen. Er 
gloorde licht aan de einder. Tenslotte was het volle maan. Marten 
aan  het  tweede  bord  kon  zijn  taaie  verdediging  uiteindelijk  niet 
sluitend houden en moest opgeven.
Zeer  tegen  mijn  gewoonte  in  had  ik  halverwege  al  remise 
aangeboden in een nogal saaie partij. Juist toen mijn tegenstander 
zelf  de  remise  zocht  d.m.v.  zetherhaling  ging  Marten’s  partij 
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verloren en moest ik voor de in deze stelling onmogelijke overwin
ning  gaan.  Jammer  genoeg  was  het  niet  mogelijk  om  ijzer  met 
handen  te  breken  en  ging  er  weer  een  ris  ratingpunten  in  het 
teambelang  verloren.  Mijn  tegenstander  buitte  dit  buitenkansje 
dankbaar en vakkundig uit.
R4 Het Kasteel 1731 - Hoogeveen 1743 5-3
1. M. Vinke 1949 - A. Janmaat 1884 1-0
2. P. Assen 1927 - M. Berghuis 1776 1-0
3. S. Broertjes 1843 - M. Snuverink 1809 rem
4. A. Hoogeveen 1662 - J. Rooze 1869 rem
5. G. ter Wal 1679 - K. van der Sluijs 1737 0-1
6. T. Breimer 1648 - A. van Seventer 1600 1-0
7. F. Halfwerk 1601 - A. Lunenborg 1693 1-0
8. M. Broertjes 1538 - E. de Jonge 1572 0-1

Bert Janmaat

Tweede team
Het tweede heeft  twee belangrijke matchpunten meegenomen uit 
Groningen. Unitas 6 is  altijd een verrassing in de zin dat je nooit 
weet of er ineens weer een sterk nieuw lid achter het bord verschijnt. 
Het was bloedje spannend! Eerst zag het er goed uit voor ons, met 
goede stellingen voor Edwin en Wim. Daarna kwam ikzelf  in de 
problemen (had achter elkaar mat gezet moeten worden) en liep de 
koningsaanval van Edwin vast. 
Dick kon niet echt een voordeeltje vinden en vond remise wel goed. 
Ook Wim zag dat er niet meer dan dat te halen viel en Edwin kreeg 
zijn aanval niet meer op gang. Ik kreeg een kans om de aanval over 
te nemen en mocht een verdwaalde toren oprapen. Rudi boog met 
hulp van de klok een beroerde opening om in een zwaar bevochten 
winst. Toen gaf het niet meer dat Lieffert op het laatst toch moest 
zwichten voor de aanstormende pionnen.
R3 Unitas 6 1578 - Hoogeveen 2 1632 2½-3½
1. R. Loos 1612 - D. de Jong 1621 rem
2. M. Roorda 1535 - L. de Jonge 1636 1-0
3. J.G. Veninga 1537 - F. v. Amerongen 1644 0-1
4. M.J. Smulders 1622 - R. Danker 1656 0-1
5. J. Drolenga 1622 - E. de Jonge 1572 rem
6. A. v/d Borg 1542 - W. Stevens 1665 rem

Frans van Amerongen
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Het fenomeen Seelemeijer
Twee  schaakmaniakken  deden  bij  het  Essent-toernooi  zowel  in 
Amateurgroep 1 als in groep 2 mee, Ron Flohr en Jasper Seelemeijer. 
Onvoorstelbaar zwaar: 18 partijen in 9 dagen. 
Over de man uit Zwaag (Elo 1942) -een indrukwekkend personage- 
wil ik het hebben.
Om te beginnen pet af voor zijn score in groep 1 (6,5 punt, o.a. door 
een overwinning op Marc Snuverink).
Maar  in  de  ochtendgroep  verslikte  hij  zich  lelijk  in  Hoogeveen! 
Waarschijnlijk dacht hij met name die ouwe kerels wel even beentje 
te kunnen lichten. Wel wist hij te winnen van de beide De Jonges 
(Edwin en Lieffert),  maar de krasse knarren pareerden met verve 
zijn onstuimigheid.
Achtereenvolgens Jansen, Kelfkens en van der Sluijs snoepten hem 
gedecideerd het punt af ondanks een gat van dik 200 en voor Ton 
zelfs dik 300 Elopunten. Hieronder mijn partij uit de 8-ste ronde.

Jasper Seelemeijer (1942) - Klaas van der Sluijs (1737)
Ik (zwart) behandel de opening bepaald niet sterk. 1.d4 ¤f6 2.¤c3 
e6 3.e4 c5 4.e5 cxd4 5.£xd4 ¤c6 6.£f4 ¤g8 7.¥e3 ¤ge7 8.¥d3 
¤g6 9.¥xg6 hxg6 10.¤f3 ¥e7 11.0-0-0 £a5 (!)
Ik heb een abominabele stelling. Elk ogenblik dreigt Pb5. Uiteraard 
loer ik op de uitschakeling van pion e5.
12.¢b1 g5 13.¤xg5 ¥xg5 14.£xg5 £xe5  Daar gaat de doorn in 
mijn vlees.
15.£g4 d5 16.¥f4 £f6 17.¤b5?
Lijkt  leuk,  maar  daar  had ik  iets  voor 
klaar liggen! diagram
17...¦h4  18.£g3  ¦xf4  19.¤c7+  ¢d7 
20.¤xa8  b5  21.£e3  ¥b7  22.¤b6+ 
axb6  23.£xb6  ¢c8  Zo,  de  kleine 
kwaliteit  is  binnen  en  de  kansen  zijn 
gekeerd.
24.f3 ¦a4 Nu kan zwart  in de aanval; 
pion b5 is taboe wegens Tb4.
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25.¦d3 b4 26.a3? £e7 27.¦hd1 ¦a6 De witte dame wordt verjaagd 
naar de andere kant van het bord.
28.£e3 d4 29.£f4 e5 De dame moet verder weg; een schaakje of 
verlies van g7 en/of f7 deren mij niet diagram 
30.£g4+  ¢b8  31.axb4  ¤xb4  32.¦a3 
¦xa3 33.bxa3 ¤d5 Zo'n zet is heerlijk om 
te doen.
34.¦d3  ¤c3+ Op  Kc1  volgt  natuurlijk 
Dxa3+  en  daarna  mat  via  Da1  en  Dd1. 
Vanwege de 29-ste zet van zwart kan de 
witte dame er niet tussen op c1.
35.¢b2 ¥c8 en wit geeft op. 0-1

naschrift  redactie: er  waren nog twee fanaten die beide toernooien 
meespeelden. We vroegen het viertal al of we volgend jaar ook een 
nachtvierkamp voor ze moesten organiseren. Maar over die andere 
twee, Gerard de Lange (Haaksbergen) en Jan Boer (Smilde) met zijn 
blindegeleidehond Enjoy, valt ook nog iets leuks te melden:
Ze namen de donderdagmiddag vrij om ‘s avonds erbij te kunnen 
zijn in het Abe Lenstrastadion, bij Heerenveen - AC Milan. 
Commentaar  van  Gerard  de  volgende  dag:  ”Ik  heb  er  meer  van 
gezien dan hij, maar hij vond het prachtig!” 

Simultaan Wolfsbos

Scholengemeenschap  Wolfsbos  heeft  een  nieuwe  directeur,  Dries 
Koster. Hij is een enthousiaste schaker, al jaren een van de steun
pilaren  van  de  Spassky’s  uit  Groningen.  Verwacht  dus  niet  een 
sterke aanwinst voor ons eerste,  voorlopig blijft  hij  in Groningen, 
maar hij is van voor dag 1 al bezig om met onze hulp het schaken op 
Wolfsbos weer van de grond te trekken. In de tijd dat Gert Jansen en 
Ton Kelfkens daar nog werkten werd daar ook flink geschaakt.
Het is de bedoeling dat vanaf januari op donderdagmiddag daar een 
schaakclub van start gaat, met een eigen competitie en vooral een 
cursus voor beginners. 
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Ook  gaan  we  in  de  kantine  van  de  Groene  Driehoek  het 
basisschoolkampioenschap organiseren op wo. 27 feb.
Als  publiciteitsstunt  zijn  we  het  schaakproject  begonnen  op  14 
november met het organiseren van een simultaan tegen de directeur, 
Dries Koster himself dus. Met onze voorzitter en uw hoofdredacteur 
als achterwacht bij hoge opkomst en voor hulp bij de organisatie.
Er kwamen zo´n 20 leerlingen op af en ruim 5 leraren. Als (oud)-
leden zagen we Tjarda Norel, Pieter Sybesma en Sander Taams.
Pieter  had  zich  speciaal  voorbereid,  maar  moest  toch  de  vlag 
strijken. De enige winnaar van de dag was Sander die zijn stelling 
gestaag verbeterde, zich niet het hoofd op hol liet brengen door de 
bezorgde opmerkingen van Koster en met een paar pionnen meer 
routineus afwikkelde naar een gewonnen toreneindspel.
Het geheel vond plaats in de lokatie Harm Smeenge (VMBO) waar 
ook  een  aantal  enthousiaste  schakers  te  vinden  zijn  en  waar  de 
horeca-leerlingen  spelers  en  begeleiders  verrasten  met  lekkere 
hapjes en drankjes. We doen het nog eens!

FvA

Grand-Prix Haren
Hoewel de belangstelling voor dit toernooi groot was (in totaal 75 
deelnemers),  waren er slechts  3  leerlingen uit  Hoogeveen van de 
partij:  Finn Dullaart, Astrid Emmink en Sander Taams. Finn speelde 
in groep C wat onder zijn niveau, en bereikte met 2½ punt uit  6 
partijen slechts een vijfde plaats.  
Astrid en Sander speelden beiden in groep E. Evenals de vorige keer 
won Sander van Astrid, maar dit maal wist hij ook van de meeste 
anderen uit zijn groep te winnen; hij behaalde met 6 punten uit 7 
partijen de tweede prijs en zette daarmee een uitstekend toernooi-
resultaat neer. 
Astrid blijft nog steeds gokken op het herdersmat, maar heeft daar 
steeds minder succes mee. Een enkele keer lukt het nog, maar vaak 
kost het haar de dame, komt ze niet aan rokeren toe of blijft ze zitten 
met een achterstand in ontwikkeling. Astrid kwam dit keer dan ook 
niet verder dan 2½ punt uit zeven partijen, zodat ze genoegen moest 
nemen met een vijfde plaats.

Wim de Berg
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Stand GP na 4 ronden
    1.  Gertjan Haan, Assen                      54,8
  13.  Sander Taams, Hoogeveen            39,9
  14.  Finn Dullaart, Hoogeveen             37,4
  18.  Astrid Emmink, Hoogeveen         36,0
  46.  Patrick van Middelkoop, Hgv      21,3

Stellingen

  
 
    
   
    
    
   
    

129: Db4 was een blunder, want 
hoe wint zwart?

 
    
 
  
   
   
   
   

130: Zwart heeft zijn torens al 
vreselijk staan maar zijn zet 
1...Pf6-e4 verliest meteen. Hoe?


  
    
    
 
  
    
    
   

131: Zwart kon zijn voordeel 
vasthouden met meteen 36...Pf3+ 
Hij deed eerst Tg8 en speelde na 
37.axb6 het foute axb6. 
Hoe won wit hierna?

    
   
  
  
   
  
   
    

132: Wit wint

Oplossingen pag 21
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Uitslagen interne comp. nov - dec ‘08
Pos Naam                      R:      9             10           11           12           
1 Christiaan Mol 26w1 12z1 7z1 5w1 
2 Edwin de Jonge ext ext 3z½ ext 
3 Anky Lunenborg 10z0 ext 2w½ ext 
4 Bert Janmaat ext ext 17w1 7z1 
5 Klaas van der Sluijs 25w1 ext 10w1 1z0 
6 Marten Berghuis ext ext 13z1 ext 
7 Marc Snuverink ext ext 1w0 4w0 
8 Dick de Jong ext 10z½ 12w1 17z½ 
9 René Los 29w1 ext 15z½ 10w1 
10 Jan Oldenkamp 3w1 8w½ 5z0 9z0 
11 Frans van Amerongen ext 16z½ 27w½ 12z½ 
12 Lieffert de Jonge 13w1 1w0 8z0 11w½ 
13 Harm Swarts 12z0 26w1 6w0 afgm 
14 Wim Stevens afgm ext afgm 18w½ 
15 Hans Verwijs ext afgm 9w½ afgm 
16 Thijs Eggersman 18z½ 11w½ 23z½ ext 
17 Ton van Seventer 32w1 ext 4z0 8w½ 
18 Jeroen Bottema 16w½ ext 25z½ 14z½ 
19 Pieter Sybesma afgm 45w½ 26z½ 27z1 
20 Remmelt Hofman afgm 22w0 35z1 26w1 
21 Jurjen Rooze ext ext afgm afgm 
22 Bart Romijn afgm 20z1 afgm afgm 
23 Gert Jansen 44z1 reg1 16w½ afgm 
24 Wim van der Neut 34z½ 38z0 28w1 32w1 
25 Jean Pauptit 5z0 afgm 18w½ afgm 
26 Rudi Danker 1z0 13z0 19w½ 20z0 
27 Ton Kelfkens afgm 30w1 11z½ 19w0 
28 Tino Jonker afgm ext 24z0 31w1 
29 Jan van Hoorn 9z0 ext 38w1 30z½ 
30 Geert Krol 35w1 27z0 32z½ 29w½ 
31 Lieuwe van der Meer 36z1 ext 39w1 28z0 
32 Willem Piepot 17z0 afgm 30w½ 24z0 
33 David Antheunisse afgm afgm afgm afgm 
34 Wim de Vries 24w½ 35z0 41w1 ext 
35 Wim de Berg 30z0 34w1 20w0 afgm 
36 Berthy Agasi 31w0 afgm 43z1 47w1 
37 Timon Bos afgm 46w1 47z1 44w1 
38 Max Stotijn afgm 24w1 29z0 afgm 
39 Gerard van Dalen 41w1 afgm 31z0 40w0 
40 Jan Schepers afgm afgm bye 39z1 
41 Harm Reinders 39z0 bye 34z0 ext 
42 Marijn Hofstra afgm ext afgm afgm 
43 Leonard Stotijn afgm 47z1 36w0 afgm 
44 Wessel Schulte 23w0 afgm afgm 37z0 
45 Koene Hofstee afgm 19z½ afgm afgm 
46 Thijmen Norel 47w1 37z0 afgm ext 
47 Richard Kroesen 46z0 43w0 37w0 36z0
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Ranglijst interne na ronde 12
Pos Naam Score Cat Wst BRtg TPR
1 Christiaan Mol 35 79,0 1995 2041
2 Edwin de Jonge 30 C 86,0 1572 1745
3 Anky Lunenborg 28 D 86,0 1693 1814
4 Bert Janmaat 27 89,5 1884 1945
5 Klaas van der Sluijs 26 D 84,5 1737 1752
6 Marten Berghuis 26 78,5 1776 1661
7 Dick de Jong 25 D 85,0 1621 1842
8 Marc Snuverink 25 86,5 1809 1834
9 René Los 25 C 80,0 1550 1637
10 Jan Oldenkamp 24 C 82,5 1558 1615
11 Wim Stevens 23 D 76,5 1665 1611
12 Pieter Sybesma 23 D 71,0 1655 1618
13 Frans van Amerongen 23 D 80,0 1644 1639
14 Jeroen Bottema 23 C 73,5 1539 1669
15 Hans Verwijs 23 C 76,0 1575 1582
16 Lieffert de Jonge 23 D 78,5 1636 1556
17 Thijs Eggersman 23 C 73,5 1519 1562
18 Ton van Seventer 23 D 74,5 1600 1615
19 Remmelt Hofman 23 C 70,5 1565 1598
20 Gert Jansen 22 D 71,5 1689 1599
21 Harm Swarts 22 B 71,5 1446 1521
22 Wim van der Neut 22 B 65,0 1414 1387
23 Bart Romijn 21 80,0 1891 1677
24 Jean Pauptit 21 C 78,0 1595 1643
25 Tino Jonker 21 C 71,5 1505 1501
26 Ton Kelfkens 21 D 71,5 1601 1541
27 Jan van Hoorn 21 C 68,0 1492 1403
28 Rudi Danker 21 D 74,0 1656 1440
29 Geert Krol 21 B 65,5 1442 1369
30 Lieuwe van der Meer 20 B 69,5 1394 1472
31 Willem Piepot 20 B 67,5 1389 1398
32 Jurjen Rooze 19 77,5 1869 1724
33 Wim de Berg 19 A 62,5 1282 1336
34 Wim de Vries 19 B 64,0 1307 1288
35 Berthy Agasi 19 A 57,0 1007 1038
36 Timon Bos 18 A 78,5 1432 1485
37 Max Stotijn 18 A 65,0 1149 1330
38 Jan Schepers 18 A 57,5 1154 1137
39 Harm Reinders 18 A 52,0 1178 1045
40 Gerard van Dalen 18 A 61,0 1197 1148
41 Marijn Hofstra 17 D 73,5 1608 1624
42 David Antheunisse 16 C 70,5 1502 1484
43 Leonard Stotijn 16 A 52,0 1120  978
44 Wessel Schulte 16 A 56,0 1105 1044
45 Koene Hofstee 15 D 75,0 1653 1669
46 Thijmen Norel 15 A 69,0 1221 1272
47 Richard Kroesen 12 A 48,0  586  585
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Nosbo-beker 

Na het verse verslag van het eerste tegen Kasteel (‘gisteren’) doet het 
bijzonder deugd een verslagje te schrijven over ons wedervaren in 
het bekertoernooi.
Niet in het minst gehinderd door enige reglementenkennis was de 
teamleider ervan overtuigd dat zijn verlies aan het eerste bord na 
remise aan tweede en derde en winst aan het vierde betekend dat 
het eerste was uitgeschakeld door het tweede van Coevorden. Maar 
gelukkigerwijs  bleek  het  reglement  veranderd  en  betekende  de 
winstpartij  van Marten dat Jurjen, Marc en Bert het in vluggertjes 
mochten goedmaken.
In deze tweede fase deed het team zijn plicht en kon Coevorden met 
een wellicht onverdiende uitschakeling naar huis sturen.

Bert Janmaat
B1 Hoogeveen 1835 - Het Kasteel 2 1507 2-2
1. J. Rooze 1869 - J. Kamerling 1555 rem
2. B. Janmaat 1884 - J. ten Velde 1495 0-1
3. M. Snuverink 1809 - J. Gerritsen 1491 rem
4. M. Berghuis 1776 - W. Schepers 1487 1-0

Het  tweede  bekerteam  heeft  verrassend  de  titelhouder  van  twee 
seizoenen geleden uitgeschakeld.
Het Kasteel 1 zou naar verwachting ons wel even oprollen,  maar 
daar dachten vooral Edwin en Hans toch anders over. Edwin wist 
de vijandige dame in het nauw te drijven waaruit ze zich slechts kon 
redden door de Ta8 van kleur te laten veranderen. Het was nog niet 
meteen uit, maar Edwin maakte het goed af. 
Hans  kreeg  weer  eens  een  diagonaal  in  elkaar  geschoven  stel 
pionnen  op  de  vijandelijke  damevleugel  en  dan  moet  je  altijd 
oppassen. Hans creëerde mooie dreigingen en liet zijn tegenstander 
daar rustig over nadenken. Die vond geen goede oplossing en met 
haast een uur tijd achter ging het snel bergafwaarts. 
Ikzelf mocht een spectaculaire stelling uit het Scandinavisch achter 
het bord proberen op te lossen. Het was in elk geval een heel mooie 
pot, al wist ik al vroeg dat het geen latertje zou worden. Hakken en 
zagen en op zet 20 uit.
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Dick hield ook een stelling met in elkaar geschoven pionnenfronten 
over en bleef alert op offers. Ook bij hem ging uiteindelijk de tijd in 
het nadeel van de tegenstander werken. Die wachtte ook te lang met 
een wanhoopsoffensief  met  stukoffers  zodat  Dick  het  beslissende 
halfje binnensleepte. De volgende horde heet Oostermoer (6 jan.) en 
ik denk dat ze ons zien als lichte snack op weg naar het NOSBO-
kampioenschap.
B1 Hoogeveen 2 1603 - Het Kasteel 1850 2½-1½
1. F. v. Amerongen 1644 - M. Vinke 1949 0-1
2. D. de Jong 1621 - P. Assen 1927 rem
3. E. de Jonge 1572 - S. Broertjes 1843 1-0
4. H. Verwijs 1575 - G. ter Wal 1679 1-0

Frans van Amerongen

Wereldkampioenen (12a)

Anatoli Karpov
Na  Spassky  vorige  maand  volgt  nu een 
stuk over Anatoly Karpov. De kampioen 
tussen beide in was Bobby Fischer die we 
al n.a.v. zijn overlijden in februari van dit 
jaar hebben beschreven.
Al schrijvend blijkt dat het weer nodig is 
het verhaal in tweeën te splitsen.
 Aangezien  Karpovs  carrière  voor  een 
belangrijk  deel  getekend  is  door  zijn 
titanenstrijd  om  het  wereldkampioenschap  met  zijn  opvolger 
Kasparov, zal het verhaal van die matches en de daarop volgende 
ontwikkelingen  rond  FIDE-  en  PCA-  kampioenschappen  in  het 
volgende nummer aan de orde komen

Anatoli  Jevgenjevitsj  Karpov  werd  geboren  op  23  mei  1951  in 
Zlatoust in de Oeral. Hij leerde schaken als vierjarige van zijn vader. 
Op zijn tiende was hij al kampioen van Zlatoust en toen hij twaalf 
was,  werd hij uitgenodigd om zijn talent te tonen aan de schaak
school van Botwinnik in  Moskou.  Die was  niet  meteen onder de 
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indruk van zijn (voorzichtige) spel, maar wel van zijn toewijding bij 
de schaak-studie.
Hij studeerde vanaf 1968 wiskunde aan de universiteit van Moskou. 
Later stapte  hij  over  naar  de  universiteit  van Leningrad waar hij 
afstudeerde in de economie.
Karpov  is  in  zoverre  een  bijzondere  wereldkampioen,  omdat  hij 
tweemaal de wereldtitel heeft gekregen, maar nooit heeft  veroverd. 
Maar waarschijnlijk is  hij  wel  de speler die de meeste partijen in 
kwalificatie voor- en vooral matchpartijen om de wereldtitel heeft 
gespeeld, en dat over een periode van 25 jaar.
In 1967 werd hij Europees jeugdkampioen (<18) in Groningen voor 
o.a. Adorjan, Timman en Ligterink. In Stockholm in 1969 werd hij de 
eerste Russische jeugdwereldkampioen (<20) sinds Spasski in 1955 
met 10/11, voor o.a. Adorjan (2e met 7/11) en Andersson (5e). 
In zijn eerste optreden in het USSR-kampioenschap, in 1970, werd 
hij mooi 5e, 4 punten achter de ontketende winnaar Kortchnoi. In dit 
jaar werd hij ook benoemd tot grootmeester.
Zijn eerste  grote internationale toernooi  won hij  meteen:  het  zeer 
sterk bezette Aljechin-herdenkingstoernooi in Moskou in 1971. Hij 
eindigde in dit  toernooi voor zijn vier  voorgangers  Smyslov,  Tal, 
Petrosian en Spasski.

De strijd om het wereldkampioenschap.
Als jeugdwereldkampioen was hij  geplaatst voor het Kandidaten
toernooi  in  Leningrad  1973,  dat  hij  gedeeld  met  Kortchnoi  won. 
Daarna heeft hij de hordenloop door de kandidatenmatches (winst 
tegen Polugajevski, Spasski en Kortschnoi) volbracht om uitdager te 
worden van wereldkampioen Fischer. Fischer stelde als voorwaarde 
o.a.  dat  remises niet  meetellen,  dat  de match (Manilla,  1975)  zou 
gaan over 10 winstpartijen, maar de FIDE kon echt niet instemmen 
met de voorwaarde dat bij 9-9 de titel aan hem zou blijven. Fischer 
hield daaraan vast, dat was belangrijker dan de ongekende prijzen
pot van 5 miljoen dollar. Na het vastlopen van de onderhandelingen 
werd de titel door de FIDE toegekend aan uitdager Karpov. 
Daarna heeft hij wel bewezen een waardig wereldkampioen te zijn 
door gedurende de tien jaar dat hij wereldkampioen was, aan onge
veer  alle  sterke  toernooien  mee  te  doen  en  er  zeer  veel  van  te 
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winnen. Laat er geen twijfel over bestaan: Karpov was met afstand 
de beste schaker in die jaren. Hij voerde ook sinds 1975 met afstand 
de Elo-ratinglijst aan.
Driemaal  verdedigde  hij  zijn  titel  met  succes.  In  1978  en  1981 
versloeg hij  zijn uitdager Kortchnoi.  Deze matches gingen na het 
initiatief van Fischer over 6 gewonnen partijen. Karpov liep in een 
tumultueuze match in 1978 (Baguio, Filippijnen) uit naar 5-2, maar 
daarna wist Kortchnoi terug te komen tot 5-5 om in een dramatische 
slotpartij alsnog te verliezen. Drie jaar later (Merano, Italië) was het 
een afgetekende 6-2 overwinning voor Karpov. 
In de match tegen Kasparov in 1984 behield hij zijn titel, maar dit 
komt  in  de  volgende  Aanzet  aan  de  orde,  evenals  zijn  ongeëve
naarde reeks toernooioverwinningen.

In  1990  speelde  hij  zijn  laatste  tweekamp tegen  Kasparov.  In  de 
volgende  cyclus  won  hij  de  kwartfinale  van  Anand,  maar  in  de 
halve finale struikelde hij over Short (1992). Toen Short en Kasparov 
hun match niet  meer onder de  vlag van de  FIDE wilden spelen, 
wees  de  FIDE de  titel  toe  aan  de  winnaar  van  een  match  tusen 
Karpov en Timman, die in de finale door Short was verslagen. De 
match werd in 1993 met veel moeite georganiseerd in Den Haag en 
Djakarta. Karpov won overtuigend met 12½-8½.
Vanaf 1995 moest de kampioen meespelen vanaf de halve finales 
van de kandidatenmatches.  Hij  versloeg eerst Gelfand met 6-3 en 
vervolgens  Kamsky  (1996)  met  10½-7½.  De  volgende  WK-cycli 
werden gespeeld in een toernooi volgens de knock-out formule. 
Karpov was  het  hier  niet  mee eens.  De eerste  keer werd hij  nog 
vrijgesteld, hij mocht het in een match opnemen tegen de winnaar 
van het WK-toernooi in Groningen 1997, Vishy Anand. De match in 
Lausanne (jan.1998) eindigde in 3-3,  maar in de rapid-beslissings
partijen won Karpov met 2-0. ‘Men’ vond dat Karpov wel voordeel 
had bij  deze match die  een week na afloop van het  KO-toernooi 
werd  gespeeld.  Een  vermoeide  Anand  heeft  het  dus  lang 
volgehouden tegen een frisse Karpov. 
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Bij het volgende KO-toernooi in Las Vegas (1999) weigerde Karpov 
onder dezelfde condities als de anderen mee te doen en moest hij 
zijn titel opgeven. 
Sindsdien speelt hij ook niet zoveel meer, meestal nog simultaans, 
rapid-toernooien en demonstratiepartijen. Wat niet te vinden is in 
de biografieën op internet is 
dat hij in het WK-toernooi van 
2001, gewonnen door 
Ponomariov, weer wel 
meespeelde. Hij werd in de 
eerste ronde uitgeschakeld 
door Zhang Pengxiang.

Hij speelde in 1999 en 2003 nog 
wel mee in het VAM/Essent-
toernooi in Hoogeveen, waar 
hij resp. 3e en 4e werd. 

FvA

Partij
Commentaar grotendeels ontleend aan het matchboek van Larsen en Stean
Anatoli Karpov (2725) - Viktor Kortchnoi (2665)
29e wereldkampioenschap, Baguio City (8), 03.08.1978
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0 ¤xe4 6.d4 b5 7.¥b3 
d5 8.dxe5 ¥e6 9.¤bd2 ¤c5 10.c3 g6 (#)
De  Open  verdediging  van  het  Spaans. 
Kortchnoi  had  deze  toentertijd  nauwe
lijks gespeelde opening voor deze match 
voorbereid  en  had  in  zijn  eerste  twee 
partijen met zwart  makkelijk remise ge
houden. En in zijn eerste witpartijen had 
hij  winstkansen  gehad.  Maar  de  stand 
was  nog  3½-3½.  Zijn  laatste  zet  riep 
vraagtekens op bij de massaal verzamel
de  schaakpers.  De  ‘boekjes’  gaven  allemaal  10...d4  11.cxd4  Pxd4 
12.Pxd4  Dxd4  13.Lxe6  met  een  nivellerende  afruil,  bekend  sinds 
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Lasker en Capablanca in 1914. Maar wie had zich nu al maanden 
voorbereid met deze opening?!
11.£e2 ! ¥g7 12.¤d4 ¤xe5 Riskant, om zo lijnen te openen met de 
koning nog in het midden, maar  Kortchnoi wil als in de vorige par
tijen het initiatief.
13.f4 ¤c4 14.f5 gxf5 15.¤xf5 Daar heb je het al. Le6 is gepend.
¦g8 16.¤xc4 dxc4 ?! In soortgelijke stellingen is dit vaker gedaan, 
sla met de d-pion en breng de aanval tot staan met Pcd3. Maar hier 
werkt het niet. De aanval gaat door en de K komt niet weg uit het 
centrum. Maar na bxc4 blijft het ook onveilig voor de zwarte K.
17.¥c2 ¤d3 18.¥h6 ! Een prachtige zet van Karpov. Wit kan zo met 
tempowinst de andere T in de strijd betrekken. Het ziet er niet best 
uit voor zwart. Slaan gaat erg mis: 18...¥xh6 19.¤xh6 ¦f8 20.¦xf7 
¦xf7 21.£xe6+ ¦e7 22.£c6+ ¦d7 23.¦f1
18...¥f8 19.¦ad1 £d5 20.¥xd3 cxd3 21.¦xd3 £c6 Materieel is het 
nog gelijk, maar alle witte stukken doen mee in de aanval op een K 
in het midden. En de dreiging tegen g2 stelt weinig voor zolang Le6 
niet mee kan doen.
22.¥xf8 £b6+ 23.¢h1 ¢xf8 24.£f3 (#)

24...¦e8?  Beter is Tb8, maar ook dan 
gaat het snel bergafwaarts.
25.¤h6  ¦g7  26.¦d7  ¦b8 (Lxd7?! 
27.Dxf7!) 27.¤xf7 ¥xd7 28.¤d8+ 1-0

De  pers  zat  trouwens  met  smart  op 
een winstpartij  te wachten, het regle
ment  ging  immers  uit  van  6  winst
partijen voor de kampioen! 
Ondanks een start op 18 juli vreesden 
ze met vaak 2 of 3 dagen voor een partij (ivm. afbreken!) en zoveel 
remises niet voor Kerst thuis te zijn. Hierna was de langste reeks 
remises  slechts  vijf  partijen.  Daarna haalde Kortchnoi  op van 5-2 
naar 5-5 met slechts 1 remise ertussen. Maar in de daaropvolgende 
31e  partij  (12  en  13  oktober)  won  Karpov  en  hij  behield  zo  zijn 
wereldtitel. FvA
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Jeugdcompetitie
Uitslagen t/m ronde 12

Naam/Ronde  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sander T 5w1 6z1 3z½ 4w1 2z0 7w1 8w1 9z1 11z1 10w1 afg 14w1
2 Patrick v. M 6z1 3w½ 4z0 5w0 1w1 13z1 12w1 8z1 9w1 7z1 6w1 10z1
3 Finn D 4w½ 2z½ 1w½ 6z1 5z0 11w1 7z1 14w1 8w1 12z1 afg 9w1
4 Astrid E 3z½ 9w1 2w1 1z0 6w0 10z1 5w0 12z1 7w½ bye 7z1 8z1
5 Wouter B 1z0 bye 6w0 2z1 3w1 afg 4z1 11w1 afg 14z1 afg 7w1
6 Bert van A 2w0 1w0 5z1 3w0 4z1 14z1 10w1 7z0 12w1 8z1 2z0 11w1
7 Frank N 8w0 bye 9z1 12w1 10z1 1z0 3w0 6w1 4z½ 2w0 4w0 5z0
8 Thomas S 7z1 10z½ 11w1 14w1 afg bye 1z0 2w0 3z0 6w0 9z0 4w0
9 Joël K 11w1 4z0 7w0 13z1 afg 12z1 afg 1w0 2z0 afg 8w1 3z0
10 Marius J 12z1 8w½ 14z1 11z0 7w0 4w0 6z0 13w1 afg 1z0 afg 2w0
11 Boelo B 9z0 bye 8z0 10w1 12w0 3z0 14w1 5z0 1w0 afg afg 6z0
12 Paulien L 10w0 14w1 bye 7z0 11z1 9w0 2z0 4w0 6z0 3w0 14z0 13w0
13 Bram S afg bye afg 9w0 14z1 2w0 afg 10z0 afg afg afg 12z1
14 Irene W bye 12z0 10w0 8z0 13w0 6w0 11z0 3z0 afg 5w0 12w1 1z0
 (11w1 = gewonnen met wit van speler 11 (Boelo); afg=afgemeld)

Stand na 12 ronden

Naam Prt W R V Score S R
1 Sander Taams 11 9 1 1 10 1 2
2 Patrick van Middelkoop 12 9 1 2 10 0 -1
3 Finn Dullaart 11 7 3 1 9 1 1
4 Astrid Emmink 11 6 2 3 8 -1 -2
5 Wouter Brenkman 8 6 0 2 7 0 1
6 Bert van Amerongen 12 7 0 5 7 0 1
7 Frank Nijstad 11 4 1 6 6 1 -1
8 Thomas Senff 10 3 1 6 5 0 1
9 Joël Kikkert 9 4 0 5 4 -1 -1
10 Marius Jans 10 3 1 6 4 0 1
11 Boelo Boelens 9 2 0 7 3 -1 -1
12 Paulien Laninga 11 2 0 9 3 1 1
13 Bram Stotijn 5 2 0 3 3 -1 -2
14 Irene Wols 10 1 0 9 2 0 -1

(Partijen; Winst; Remise; Verlies; Score; Saldo wit/zwart; R: Saldo w/z laatste partijen)

Interne beker
De uitslagen tot nu toe wegens plaatsgebrek naar ’t volgende 
nummer.
De   loting   voor de achtste finales staat op pag.   21,   het achterblad  
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Derde en vierde team 

Het  derde  team  ontving  in  de  derde  ronde  het  2e  team  van 
Oostermoer.  Opmerkelijk  was  het  grote  aantal  ongebruikelijke 
openingen.  Bord  l  toonde  een  opstelling  die  kenmerken  van  het 
Hollands had. Zwart lanceerde een koningsaanval, die echter door 
wit werd gepareerd en uiteindelijk eindigde dit in remise. Dit was 
de langste partij.  Aan bord 2 een Spaans begin,  maar het duurde 
heel lang voor er werd gerokeerd. Wit vlocht diverse dreigingen in 
de stelling en kon tenslotte  met een dame -  toren paardvork een 
kwaliteit winnen wat de winst van de hele partij inleidde. 
Bord 3 had een opening die het meest op Weens leek. Hier kwam 
zwart in de verdrukking, waar hij zich eerst aardig uit kon redden, 
maar waar wit toch zoveel dreigingen kon inbouwen dat de zwarte 
koningsvleugel instortte. De partij aan Bord 4 leek nog het meest op 
Konings - Indisch, waardoor zwart een wat tochtige koningsvleugel 
kreeg, maar alle aanvallen van wit liepen dood, zodat remise het 
resultaat was. Aan Bord 5 een begin met d2 - d4, maar verder zeer 
onconventioneel.  Aanvankelijk  een  compacte  stelling,  maar  een 
koningsaanval van wit werd beslissend. Bord 6 had een klassieke 
Spaanse opening, waarbij wit niet goed op de dekking van f2 lette, 
zwart  een loper offerde op h3 en vervolgens  in  5  zetten tot  mat 
voerde. In totaal hebben we dus met 2-4 verloren.

Jan van Hoorn

R3 Hoogeveen 3 1515 - Oostermoer 2 1602 2-4
1. M. Hofstra 1608 - B. Droge 1607 rem
2. R. Los 1550 - R.J. van Straten 1606 1-0
3. M.W. Jonker 1505 - A. Koenes 1619 0-1
4. J. Bottema 1539 - D.J. Vegter 1588 rem
5. L. van der Meer 1394 - N.T. van Huizen 1701 0-1
6. J.G. van Hoorn 1492 - P. Weites 1491 0-1

Het vierde
Opnieuw kon ik mij niet van mijn eigen partij losrukken om het spel 
op de andere borden te volgen. Terwijl ik mijn handen – en mijn 
hoofd – vol had aan het ontregelen van de Philidorverdediging van 
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mijn tegenstander slaagde Harm Swarts er in om aan het eerste bord 
remise te houden tegen een sterkere tegenstander en werd Wim de 
Vries  aan  het  tweede  bord  verslagen  door  een  eveneens  veel 
sterkere tegenstander.  Omdat  ik vaak de beste voortzetting miste 
duurde  het  lang  voor  ik  een  beslissende  voorsprong  van  drie 
pionnen wist op te bouwen. Maar toen ik door één van die pionnen 
te offeren twee andere aan het lopen kon krijgen was het pleit gauw 
beslist en gaf mijn tegenstander op. Max Stotijn kwam de eer toe het 
winnende punt te scoren: kort nadat zijn tegenstander een remise 
aanbod van Max had afgeslagen gaf hij tot zijn afgrijzen zijn dame 
weg en moest hij in een nederlaag berusten.

R2 Valthermond 1536 - Hoogeveen 4 1296 1½-2½
1. J. Deen 1635 - H.E. Swarts 1446 rem
2. L.W. Griffioen 1596 - W.F. de Vries 1307 1-0
3. J. Huzen 1484 - W. de Berg 1282 0-1
4. J.L. Meijer 1430 - M.D.L. Stotijn 1149 0-1

Een afschuwelijke nederlaag tegen ESG 3 in de derde ronde en ik 
heb het allemaal zien gebeuren, omdat ik mijzelf dit keer niet had 
opgesteld.  Thijmen  Norel  weet  met  zwart  de  partij  lang  in 
evenwicht  te  houden.  Wanneer  de  dames  en  de  meeste  overige 
stukken zijn geruild betreedt hij met zijn koning en een vrijpion het 
terrein  van  zijn  tegenstander.  Hij  offert  een  paard  in  de  hoop 
daardoor  zijn  pion  te  kunnen  laten  promoveren,  maar  hij  heeft 
helaas verkeerd gerekend. Zijn tegenstander is precies op tijd terug 
om met zijn paard Thijmens nieuwe dame met een familie-schaakje 
te veroveren. Ontgoocheld geeft Thijmen op.
Ook Wim de Vries weet met wit lang het evenwicht in de stelling te 
bewaren, maar na ruim een uur spelen geeft hij zijn dame weg. Even 
later geeft hij op.
Harm Reinders verliest al  in de opening een loper.  Toch weet hij 
daarna  verder  materiaal-verlies  nog lang te  voorkomen,  maar  na 
bijna twee uur spelen kan hij de aanvallen van zijn tegenstander niet 
meer  pareren.  Hij  verliest  veel  materiaal,  en  tenslotte  raakt  zijn 
koning verstrikt in een matnet.
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Thijs  Eggersman kiest  in  het  damegambiet  dat  hem wordt  voor
geschoteld voor Albins tegengambiet en krijgt daarmee de gewenste 
ruimte in het centrum. Wanneer hij de geofferde pion eindelijk terug 
heeft  verliest  hij  kort  daarop  een  paard.  Een  kans  om  met  het 
overgebleven paard een volle toren terug te winnen benut hij niet, 
en  misschien  was  dat  ook  wel  wat  riskant  geweest  gezien  de 
oprukkende witte stukken. Ondanks de materiële achterstand kan 
Thijs nog een tegenaanval opzetten die hem een kwaliteit oplevert. 
Thijs  stelt  even later  remise  voor,  hetgeen door zijn tegenstander 
wordt geaccepteerd.
R3 ESG 3 1404 - Hoogeveen 4 1306 3½-½
1. E. Bandsma 1301 - M. Eggersman 1519 rem
2. P. Glazenburg 1459 - W. de Vries 1307 1-0
3. O. Eikenbroek 1433 - T. Norel 1221 1-0
4. H. Hut 1421 - H. Reinders 1178 1-0

Interne beker
2e ronde: dec/jan
M. Eggersman - R. Hofman
F. v. Amerongen - M. Snuverink
K. Hofstee - D. de Jong
B. Romijn - H. Verwijs*

A. Lunenborg - W. Stevens
M. Berghuis - J. Rooze
J. Bottema - T. v. Seventer
H. Swarts* - B. Janmaat

* door bij remise 
Wedstrijden bij spelers thuis te spelen voor 13 januari

Oplossing Stellingen
129. Obers - Bitalzadeh, Dieren 2008:
1...Pd1+! Onderbreken van de verdediging van de witte torens. 
2.Kh1 gaat op de bekende wijze mat na Pf2+ 3.Kg1 Ph3+ 4.Kh1 Dg1+ 
5.Txg1 Pf2# , dus: 2.Dxb6 Txe1+ en wit kan opgeven.
130. v/d Doel - Shiram, Dieren 2008: 
2. Lf7+! Kh7 3.Tf4 en mat op h4
131. Goudriaan - Vogel, Dieren 2008:
38.Dxe5! en zwart kan de D niet nemen wegens Pc6+ Kb7 Ta7#.
132. Werle-v/d Stricht, Antwerpen 2008: 1.Pc7+ kost de dame
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