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Tweede jaargang, nr. 2

februari 1980

WEDSTRIJDKALENDER 1981
3 februari 19e ronde

(Hierin opgenomen Hoogeveen III - Roden III en
Hoogeveen I - ESG I, beiden op 3-2-1981)

10 februari 20e ronde

(Hierin opgenomen Rochade 1 - Hoogeveen 11 op maandag
9 februari 1981)

17 februari 21e ronde
24 februari 22e ronde

(Hierin opgenomen Hoogeveen I - Sissa II op maandag
23 februari en Leek II- Hgv III op dinsdag 24
februari)

3 maart

23e ronde

10 maart

24e ronde

(Hierin opgenomen Hoogeveen II - Roden II op dinsdag
10 maart)

17 maart

25e ronde

24 maart

26e ronde

31 maart
7 april

Reserve en afgebroken partijen
27e ronde

(Hierin opgenomen Haren III - Hoogeveen II op vrijdag
3 april en Hgv I - Ludendo I op dinsdag 7 april)

14 april

28e ronde

21 april

29e ronde

28 april

30e ronde

en laatste ronde waarin opgenomen
Hoogeveen III-Sissa V op dinsdag 28 april

5 mei

Reserve en afgebroken partijen

De wedstrijdkalender voor de maanden mei en juni
in ons aprilnummer.

- 2 Eerste Nieuwjaarstoernooi te Hoogeveen
Al enkele jaren organiseerde onze club in het voorjaar een toernooi. Ook voor
1981 lag het in de bedoeling dit te herhalen en de voorbereidingen waren in
volle gang. Maar geheel onverwachts werden deze plannen doorbroken, want vanuit
Diever kwam het bericht dat de plaatselijke club te klein geworden was hun
traditionele Nieuwjaarstoernooi te organiseren en een verzoek aan ons bestuur
het evenement over te nemen. Snel moest er een beslissing worden genomen en tot
handeling worden overgegaan, want ondertussen was het november.
Bestuur en toernooicommissie besloten gezamenlijk het traditionele Dieverse
toernooi in Hoogeveen te organiseren in plaats van het geplande lentetoernooi.
Een goed besluit want een groot landelijk toernooi kan voor het Hoogeveense
schaakleven in de toekomst van grote betekenis zijn.
De toernooicommissie, de heren Van Bergem, Kelfkens, Stevens en Renken, ging
voortvarend aan het werk en slaagde erin binnen zes weken de hele organisatie
rond te krijgen, ook dank zij de medewerking van veel andere leden. Het resultaat van alle werkzaamheden was, dat op zaterdag 3 januari om even over tienen
96 schakers uit alle delen van het land in de gezellige zaal van Homan (die
geheel kosteloos ter beschikking werd gesteld) achter de borden zaten en last
but not least het toernooi zonder een enkel incident verliep. Omstreeks half zes
gingen dan ook winnaars en verliezers tevreden naar huis. Kortom,hulde voor alle
organisatoren. Tenslotte een kritische noot.
Geen hulde voor de Hoogeveense schakers. In de hoogste klassen wist niemand een
eerste prijs te winnen en velen gingen met drie nullen naar huis. Enfin dat kan
dan een volgend jaar verbeterd worden.
DE RESULTATEN:
Hoofdklasse:
Groep 1
1. Mevr. Timmer, Ermelo
2. P. Timmerman, Assen
3. P. Ydo, Enschede
4. P. Koops, Smilde
Groep 2
1. B. Lahage, Hardenberg
2. B. v. Gaalen, Ermelo
3. D.P. de Jong, Leeuwarden
4. H. Brongers, Hoogezand

pnt.
2½
2
1½
O

Eerste klasse:
Groep 3
1. M. Zeevaarder, Gron.
2. J. Huisjes, Ede
Groep 4
1. W. Reeker, Ermelo
2. N. de Beer, Rotterdam

2½
2
1
½

2
2
2½
2½

Tweede klasse:
Groep 13
pnt.
1. De Jong, Oosterhsselen 2
2. E. Visser, Groningen
1½
Groep 14
1. A. de Wilde, Beilen
2
2. E. Clarenburg, Hardenb. 2
Groep 15
1. H. Zomerhuis, Meppel
3
2. J. Oldenkamp, Hoogeveen 1½
Groep 16
1. J. Sieben, Zoetermeer
2. J. Miedema, Kampen

2½
1½

Groep 17
1. H. Pompstra, Ter Apel
2. J.H. Drewes, Utrecht

2½
1½

- 3 Groep 5
1. J.H. Voss.Klazienaveen
2. A. v. Zetten, Meppel

2½
2

Groep 6
1. P. Snippe, Klazienaveen
2. P. Nienhuis, Delfzijl

2½
2½

Groep 7
1. Joh. Pieters, Hoogeveen
2. K. Schilperoort, Meppel
Groep 8
1. R. Bok, Oss
2. H. Smedema, Assen
Groep 9
1. H. Koops, Assen
2. C. Geilvoet, Den Haag

Groep 18
1. J. Oudman, Hoogeveen
2. B. Bakker, Meppel

2½
2

Derde klasse:

2
2

3
2

2
1½

Groep 10
1. A. v. Hinte, Assen
2. H. Voerman, Hoogeveen

3
2

Groep 11
1. H. Pietersen, Assen
2. G. Kloppenburg, Hgv

3
2

Groep 12
1. P. v. Deursen, Groningen 3
2. S. Ydo, Enschede
2

Groep 19
1. Zijp, Ruinen
2. P.J. Schuil, Emmen

3

Groep 20
1. R. de Vries, Aalden
2. Y. Bouma, Zwolle

3

2

2

Groep 21
1. B. Kruit, Ter Apel
2. A.S. Klaacke, Gron.

3
!

Groep 22
1. H. Ekkels, Hoogeveen
2. J. Stegeman, Meppel

2
2

Groep 23
1. C. Veenema, Ruinen
3
2. J. Lubben, Klazienaveenl
Groep 24
1. E. Huisjes(13jr.),Ede 3
2. Jos Helmich, Hoogeveen 2

LAATSTE BERICHTEN:
Hoogeveense jeugd weer kampioen van Drenthe
Voor de tweede achtereenvolgende maal is de jeugdploeg (t/m 15 jaar) kampioen
van de Drentse afdeling van de Noordelijke Schaakbond geworden.
Ongeslagen met een bordpunten meerderheid van 15½-4½.
De uitslag was:
Hoogeveen
- C.C.N.O. (Nw. Balinge)
l. A. Karwal
— M. Ravenhorst
1-0
2. J. Bakker
- S. Trip
1-0
3. K. Spitse
- H. Ravenhorst
0-1
4. H. Joustra - J. Kraaijesteiz
0-1
5. F. Heida
- D. de Vries
1-0
Hoogeveen wint met
3-2
Hoogeveen bereikt een voorlopige stand van 3½-3½ tegen Rochade en zal de
wedstrijd waarschijnlijk winnen. De partij van Oldenkamp werd afgebroken
in een voor Hoogeveen gewonnen stand.

- 4 JEUGDSCHAAK
Nosbo competitie t/m 15 jaar
In de Drentse groep van de Nosbo jeugdcompetitie speelt de Hoogeveense ploeg
weer een vooraanstaande rol. Het vijftal, bestaande uit: Arun Karwal, Jeroen
Bakker, Karl Spitse, Marc v.d. Beemt en Frits Heida, won drie achtereenvolgende
wedstrijden met flinke cijfers.
Tegen Smilde met 4-1, Vizier Beilen met 5-0 en Assen met 3½-1½. Met nog één
wedstrijd voor de boeg (tegen C.C.N.O. uit Nieuw Balinge) zit er een goede kans
in dat het kampioenschap van Drenthe geprolongeerd wordt.
JEUGDSCHAAKCLUB op dinsdagavond
Nu de oudste jongens naar de senioren-afdeling in het Jannes van der Sleedenhuis
zijn overgegaan en anderen wegens huiswerk enz. helaas moesten stoppen, werd
toch door toeloop van diverse nieuwelingen weer een groep van 25 jeugdspelers
gevormd.
Speellokaal is nu het overblijflokaal van de openbare scholengemeenschap,
Bilderdijklaan 18.
Na de kerstvakantie werden de spelers en speelsters naar sterkte ingedeeld
in twee klassen, A en B.
DE STANDEN ZIJN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A
gesp.
Henriëtte Joustra
5
Martin v. Egten
5
Johan Vos
3
Ronald Wobben
3
Eric Erdsieck
3
Henk Schetter
4
Mirjam Weijenberg
4
Gerald de weerd
4
Jan Blauwgeers
2
Martin Jonkers
3
Kiki Morshuis
0
Jos Voormolen
0

-

pnt.
5
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

B
1. Lidia Veld
2. Tom Visser
3. Jan A. Vredeveld
4. Albert Pries
5. Bert de Hart
6. Edwin de Weert
7. Rinse Koornstra
8. Hans de Hart
9. Michel Venicz
10.Bert Steenbergen
11.Jolanda Veenstra

gesp
3
3
3
5
2
3
3
2
2
3
0

.
-

pnt.
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0

De allerkleinsten kunnen nog wel enige aanvulling hebben. Wie komen Mirjam
Krikken, Eric Slooten en Mike van Kampen gezelschap houden?
TOERNOOIEN
17 Januari toernooi te Smilde.
Slechts 5 jeugdspelers (er was niet meer plaats) mochten hieraan deelnemen.
Prijswinnaars waren:
Henriëtte Joustra
1e prijs (5 uit 6]
Mirjam Weijenberg
1/2e prijs (5 uit 6)
Henk Scheffer
2e prijs (4½ uit 6)
Mirjam Krikken en Jan Arend Vredeveld hadden te weinig ervaring (spelen met de
klok!!) om tot grote daden te komen.

- 5 DE INTERNE COMPETITIE
Op het moment dat we dit schrijven is de competitie al weer ruim over de helft
(18 ronden). Spannend is het evenals vorig jaar, hoewel het aantal kampioenskandidaten kleiner schijnt te zijn. Toen waren er een zevental spelers, die
regelmatig stuivertje wisselden om de bovenste plaatsen, nu zijn er slechts een
vijftal schakers, die nog een redelijke kans op het kampioenschap maken (Renken,
Van Bergem, Van Herksen, Stevens en Jansen) en we vermoeden zelfs, dat het wel
tussen de eerste drie zal gaan.
Ter vergelijking de onderlinge stand:
1.
2.
3.
4.
5.

H.
E.
B.
W.
G.

Renken
van Bergem
van Herksen
Stevens
Jansen

682,3
648,9
626,1
581,9
550,3

Ter vergelijking
1. H. Renken
Renken
Stevens
V. Herksen
Renken
Renken

ook de uitslagen van hun onderlinge partijen:
-

Jansen
Renken
Renken
V. Bergem
V. Herksen

1-0
1-0
½-½
1-0
½-½

3 uit 5

2. E. van Bergem
Jansen
V. Bergem
Renken
Jansen
V. Bergem

-

V. Bergem
Stevens
V. Bergem
V. Bergem
V. Herksen

0-1
0-1
1-0
½-½
1-0

2½ uit 5

50%

3. B. van Herksen
V. Herksen
Stevens
V. Bergem
V. Herksen
Renken
-

Renken
V. Herksen
V. Herksen
Jansen
V. Herksen

½-½
½-½
1-0
½-½
½-½

2 uit 5

40%

4. W. Stevens
Stevens
V. Bergem
Stevens
Jansen

-

Renken
Stevens
V. Herksen
Stevens

1-0
0-1
½-½
1-0

2½ uit 4

62½%

5. G. Jansen
Jansen
Renken
Jansen
V. Herksen
Jansen

-

V. Bergem
Jansen
V. Bergem
Jansen
Stevens

0-1
1-0
½-½
½-½
1-0

2 uit 5

40%

60%

- 6 Ook hieruit blijkt het geringe krachtsverschil. De lezer beoordele zelf wie het
meeste recht op het kampioenschap heeft.
Veel spanning is er ook om de plaatsen 6 tot en met 16. De beslissing is hier
nog niet gevallen. Het verschil tussen nr. 6 Krol en nr. 16 Voerman is maar 100
punten en van alles is nog mogelijk met nog meer dan 10 ronden te spelen.
Verheugend is wel dat twee van de allerjongsten, Jeroen Bakker en Arun Karwal,
aansluiting hebben bij de subtoppers. Veel kunnen we nog van deze jongens
verwachten. Zullen ze het volgend jaar al helemaal zo ver zijn, dat ze met de
top meedraaien? Het zou kunnen.
Ter illustratie enkele opmerkelijke resultaten:
A. Karwal wint van Krikken, Oldenkamp en Scholte en weet remise te spelen tegen
Van Til. J. Bakker wint van Oudman en Ekkels (en bijna van Voerman op
schitterende wijze) en speelt remise tegen Van Grijfland, Flower en Scholte;
Resultaten die er zijn mogen voor het eerste jaar in de seniorsicompetitie.
Meer tijd en aanpassing hebben de overige jeugdleden nodig, maar ook zij weten
de ouderen soms al puntjes af te snoepen. Marc v.d. Beemt en Karl Spitse zijn al
zo ver gekomen, dat ze hoger staan dan enkele senioren. Met de jeugd zijn we op
de goede weg en naar Schoonbeek verzekerde zal er ook in de komende jaren weer
aanvoer komen vanuit de Bilderdijklaan.
Jammer voor de club is het vertrek van Renken aan het einde van dit seizoen. Een
vertrek op zijn hoogtepunt (hij staat bovenaan). Maar verheugend daarentegen is
de terugkeer van G. Kloppenburg op het oude nest. En hij kan het schaken nog
steeds. Stevens en Van der Kooy hebben het reeds ondervonden!
STAND: (na 16 ronden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
3.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
16.
19.
20.

Renken
V. Bergem
V. Herksen
Stevens
G. Jansen
Krol
T. Bakker
Van Til
Oudman
Van Nes
Kelfkens
V.d. Kooy
J. Bakker
Pieters
Flower
Voerman
Karwal
Ekkels
Oldenkamp
Krikken

600
576
560
528
505
464
481
477
466
461
446
441
437
429
409
409
400
395
383
377

16
17
18
15
18
17
17
16
15
11
13
18
17
16
17
13
17
16
16
18

682.3
648.9
626.1
581 .9
550.3
520.8
516.8
510.8
495.8
488.5
467.9
460.5
454.9
444.9
416.8
416.5
403.8
396.6
380.7
372.3

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Scholte
Heller
V. Grij-Fland
Knoef
Cloppenburg
Hofman
Piepot
De Jonge
Roesink
V.d. Beemt
Broens
Spitse
Van Kraay
Metselaar
Schipdam
Helmich
Slaa
Hoogeveen
Heida

373
368
363
335
333
323
322
317
310
301
295
284
270
258
255
252
243
234
210

13
18
12
16
9
18
17
18
10
16
16
17
8
7
14
11
8
13
4

J. Pieters

366.3
359.9
352.0
314.2
310.5
297.3
296.3
288.4
279.5
266.8
258.7
242.9
223.1
206.8
202.6
198.3
186.4
173.6
139.9

- 7 Enige opmerkingen over ons onderling competitiesysteem
Voor 1950 was het gebruikelijk, dat op grote en middelgrote schaakclubs de
interne competitie afgewerkt werd volgens een systeem, waarbij de spelers
ingedeeld werden in een aantal klassen naar speelsterkte.
In iedere klasse werd dan een volledige competitie afgewerkt. (Iedereen speelde
tegen iedereen vaak zelfs een keer met wit en een keer met zwart).
Er was promotie en degradatie aan het eind van de competitie. Zeker een eerlijk
systeem, maar het grote bezwaar was, dat er nooit een competitie volledig werd
afgewerkt. (Uitvallen van spelers wegens ziekte, vertrek naar elders of het
bedanken als lid konden ook andere spelers duperen).
Een bijkomend bezwaar was dat het voor goede spelers soms jaren kan duren, voordat ze in de hoogste klasse zaten. (Steeds gingen anderen voor).
Kortom het klassensysteem was bijzonder star.
Om aan bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen introduceerde de heer Keizer in
het begin van de vijftiger jaren bij de schaakvereniging Esgoo te Enschede het
naar hem genoemde systeem. Verschillende schaakclubs, waaronder de onze, hebben
het systeem al dan niet enigszins gewijzigd in latere jaren overgenomen. Voor
het vierde seizoen functioneert het systeem Keizer bij onze club en het animo
voor schaken is groot. Het aantal leden dat aan de onderlinge competitie deelneemt is in diezelfde vier jaar meer dan verdubbeld (van 18 naar 40) en het
aantal gespeelde partijen is verhoudingsgewijs nog veel groter geworden. Zeker
is het huidige competitiesysteem hier mede debet aan.
Nu immers heeft iedere schaker iedere week opnieuw een tegenstander van ongeveer
zijn niveau en kan er gespeeld worden en men is niet afhankelijk of zijn geplande tegenstander "toevallig" die avond ook kan, zoals bij meer starre competitiesystemen het geval is.
Toch mogen we niet blind zijn voor de bezwaren van onze competitieindeling en
moeten we indien mogelijk naar verbeteringen zoeken.
Het grootste bezwaar van het systeem Keizer is wel, dat het weinig motiverend
werkt voor die spelers, die toch geen clubkampioen kunnen worden. (En dat zijn
de moesten!) Een bijkomend bezwaar is dat het verwerken van de uitslagen van de
Nosbo-competitie in de interne stand niet altijd eerlijk werkt. (De eerste
bordspeler(s) van Hoogeveen II heeft (hebben) gemiddeld sterkere tegenstanders
dan de laatste bordspelers van Hoogeveen I maar krijgen bij winst of remise
minder punten).
Om aan bovenstaande bezwaren tegemoet te komen, zouden de volgende twee verbeteringen met ingang van het schaakseizoen 1981/1982 ingevoerd kunnen worden.
A) Verdeel de spelers aan het begin van de competitie in drie categorieën: A,
B en C. De speler die het hoogste staat van categorie A is clubkampioen,
maar er komt ook een kampioen categorie B en een kampioen categorie C.
B) Bij winst in de Nosbo-competitie geldt niet automatisch dat de eerste
bordspeler van Hoogeveen I 60 punten, de tweede bordspeler 59 pnt. enz.
krijgt, maar eerlijker is de externe Nosbo-rating te gebruiken volgens de
formule:

- 8 Aantal gescoorde punten = (Nosbo rating: 100) x 3
Ter toelichting een tweetal voorbeelden:
Winst op T. Olthof (ESG rating 1850) levert op
(1850 : 100) x 3 = 55,5 pnt.
Winst op P. Koops (Smilde rating 2030) levert op
(2030 : 100] x 3 = 60,9 pnt.
Als er geen Nosbo-rating bekend is blijft het oude
systeem gelden.
Dit waren enige overpeinzingen van uw competitieleider. Misschien komt
er wel een voorstel tot verbetering van de interne competitie op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in augustus.
We hebben een goed systeem, maar ook dat is altijd te verbeteren!

J. Pieters

Jeugdtoernooi te Hardenberg op 14 februari
Verwacht wordt dat wij hier weer met een grote
groep heengaan

Jeugdtoernooi te Hoogeveen
Zaterdag 14 maart in De Tamboer, aanvang half twee.
Na het grote succes van verleden jaar (125 deelnemers) worden dit jaar meer dan 2000 kinderen
verwacht. Bijzonderheden hierover volgen per
aparte circulaire.

Wist u dat momenteel op meer dan 10 basisscholen in
Hoogeveen schaakonderricht wordt gegeven?

- 9 Kampioenschap Rijndam 1959
De Profeet reisde langs de grote weg en zag een man die wenend aan de kant zat.
"Wat deert u, mijn zoon?" vroeg de Profeet.
"Ik was rijk en heb mijn geld verloren." "O", was het antwoord. "Beschouw dit
als een zegen. Hecht uw hart niet aan de goederen die het leven vergankelijk
sieren. Rijkdom kan een blok aan het been zijn en een beletsel voor het geluk.
Ga getroost heen en laat een last van u zijn afgevallen."
En de man ging getroost heen.
Een eind verder zat wéér een man te schreien.
"Wat scheelt u?" vroeg de Profeet.
"Ik was getrouwd en heb mijn vrouw verloren." "Dat is een zware slag, toch moet
ge dapper zijn en het leed weten te dragen. Veel anderen heeft hetzelfde lot
getroffen, maar ze zijn het verdriet te boven gekomen. Er zijn nog veel andere
vrouwen in de wereld. Zie om u heen, wees moedig en ge zult uw smart
overwinnen."
En ook deze ging getroost heen.
Ten derde maal zag de Profeet een man snikkend aan de kant van de weg.
"Wat hebt gij verloren?" vroeg hij.
"Ik ben schaakmeester en heb mijn partij verloren."
Toen verborg de Profeet het gelaat in zijn mantel en ook hij weende. Na enkele
minuten sprak hij: "Dit leed is te groot voor vertroosting. Hier geldt slechts
eerbiedige stilte, omdat woorden te kort schieten."
De "Rijndam" vaart van Amsterdam naar New-York.
Om de verveling te verdrijven hebben acht passagiers een schaakcompetitie
georganiseerd. Een gebaard ex-Brits officier, die aan de beruchte landing te
Gallipoli in 1914 een stijf been, vanwege een schotwond, heeft overgehouden
fungeert als competitieleider en arbiter.
Van zichzelf heet hij Mr. Melsome, maar zijn kennissen noemen hem Galipoli.
Mr. Rollinson is ongeveer dertig jaar oud, draagt een navy-cut en lijkt op
onze wijkpredikant.
Hij zit tegenover mij aan het schaakbord (Rollinson bedoel ik), onbeweeglijk
turend over de stukken zonder tot een beslissing te kunnen komen. Vijf en
twintig minuten heeft hij nu al over een zet nagedacht en het gemis van een
schaakklok doet zich pijnlijk voelen.
Als op de klok gespeeld wordt, is het lange denken niet zo erg, want dan komt
een razende tijdnood als loon der zonde.
Maar hier is de bedenktijd ongelimiteerd en het moet toch eigenlijk als een
gentlemen's agreement gelden, om daar niet ongelimiteerd gebruik van te maken.
Is Mr. Rollinson dan geen gentleman?
Naar z'n uiterlijk te oordelen wel. Van zijn conversatie valt niets te zeggen,
want die heeft hij niet. Hij is toch niet in slaap gevallen? Nee, want bedachtzaam neemt hij even de bril voor zijn bijziende ogen weg om de glazen op te
poetsen. En daarna zit hij weer roerloos en als versteend op het schaakbord te
staren.
Dertig minuten is het geleden dat hij z'n laatste zet deed en nu ben ik het
zát...
Ik sta op, loop een eindje de lounge in en wenk de baardige Gallipoliveteraan, die met een bewonderenswaardige plichtsbetrachting de zitting bijwoont.

- 10 Het is tenslotte de beslissende partij, want Rollinson en ik hebben beiden zes
partijen gewonnen en deze gaat nu om het kampioenschap van de Rijndam, met als
prijs een oerhollandse kruik Bols. In m'n beste Engels breng ik de arbiter aan
het verstand, dat dit géén manier van doen is. Er moet een schaakklok komen, of
ik weiger verder te spelen, want dit is gewoon "outsitting the opponent",
wachten tot de tegenstander een zenuwcrisis heeft opgelopen.
Mr. Melsome is het met me eens.
Hij neemt geen halve maatregelen, trekt een groot horloge uit zijn vestzak,
humpelepumpt naar het bord en zegt: "Mr. Rollinson, you think too long. Your
next move must be made after a minute, otherwise you have lost the game."
Mijn tegenstander ontwaakt als komende uit verre gewesten. Merkwaardig genoeg
verzet hij zich niet tegen deze hoogst willekeurige arbitrage en doet een zet.
Póf: Die van mij er vlak bovenop. "For your next move you have ten minutes",
beslist Gallipoli.
De tien minuten worden volledig geconsumeerd. Ik erger me grenzenloos, zet dan
dadelijk weer à tempo en tenslotte wordt na vier uur spelen de partij remise. Nu
moet ik waarachtig nog een beslissingswedstrijd tegen hem spelen en dat kan op
zo'n manier wel een volle dag duren.
En weer zit ik tegenover navy-cut, bolle brilleglazen, roerloos starende
Rollinson voor de beslissende partij uit de competitie. Gallipoli is helaas met
zijn horloge afwezig, vanmorgen stond hij bij de reling over te geven. Zeeziek!
Na drie uur spelen zijn er ongeveer twintig zetten gedaan en ik heb weer zwaar
de pest in. De Amerikaan, mijn tegenstander, stelt voor de partij af te breken
en 's middags verder te spelen. Met weerzin geef ik toe. Dit is beslist de
allerlaatste keer, dat ik tegen deze piekeraar wil schaken. Aan de uitslag heb
ik niet getwijfeld.
Rollinson speelt wel secuur en maakt geen blunders, maar een begaafd speler is
hij zeker niet.
En daar zitten we dan 's middags weer tegenover elkaar en hebben nog heel wat
bekijks ook. Het gaat tenslotte dan toch maar om het kampioenschap van de reis
en een niet te versmaden kruik met Bols.
Gelukkig sta ik véél beter, ondanks het voortdurend zetten a tempo. Het kan nu
niet lang meer duren of de stelling van het penibele mannetje stort ineen.
Natuurlijk! Straks de toren met schaak naar b, en dan... waarempel...
dan raakt hij mat. Hij kan wel opgeven. Waar zit die vent nu eigenlijk nog
over te denken? Er is vrijwel niets meer aan te doen.
Na een kwartier zet hij zijn loper op g6 en meteen schuif ik de toren naar
b1, "scháák!" "Check".
En nog maar net is het gebeurd of... o lieve help:... wat is dat nou? Die toren
kan hij domweg nemen met zijn loper. Wat heb ik nu toch gadaan? Zo maar, zonder
meer, als een beginneling een stuk ingezet. Dat is me in geen twintig jaar
overkomen en eenvoudig te gek om los te lopen,
M'n eerste reactie is terugzetten. Maar dat gaat niet. Dat is tegen de erecode
van het spel.
Er komt enige geamuseerde onrust onder de toeschouwers, die de portee van dit
bizarre torenoffer niet begrijpen. Mr. Rollinson staart onbewogen en bijziende
op het bord, roerloos als een oordeel.
Zou hij het niet zien?

- 11 Natuurlijk ziet hij het, maar waar piekert de schlemiel dan nog over'? Hu!
Wat kan het leven soms beroerd zijn! Na vijf minuten komt hij eindelijk
in beweging, neemt z'n eigen zwarte loper bedachtzaam tussen duim en vinger
en slaat mijn toren op b1.
Ditmaal sla ik niet à tempo, maar staar verdrietig naar de puinhoop. Doorspelen
met een volle toren achter wordt een lijdensweg en is vrijwel zinloos. Toch
duurt het nog twee uur voordat ik verbeten de strijd opgeef. Mijn tegenstander
wordt van alle kanten gefeliciteerd. Eigenlijk zou ik op de tafel willen klimmen
en door de zaal roepen:
"Hoe kan ik van zo'n idioot verliezen?"
Nee, hij verstaat geen Nederlands, het moet zijn:
"How could I lose from such an idiot?"
Maar dat doe ik niet, doch geef hem een slap handje, hem, "Champion of
the Rijndam".
Schaken en studeren houden een mens nederig en bewust van zijn tekortkomingen.
B. van Herksen

COMPUTERSCHAAK
Zoals u hebt kunnen lezen''in "Schakend Nederland", evenals in de gelijknamige
rubriek van de Telegraaf (journalist J. van den Herik; Elo-rating 2200), blijkt
er een nieuwe schaakcomputer-ster aan het firmament te zijn verschenen.
De naam van dit apparaat is MEPHISTO (duivel), de prijs is ƒ 698,--,
zijn afmeting is 16 bij 11 bij 4 cm, dus super klein en zijn geboorteland is
Duitsland. (Waarschijnlijk is hij daar goedkoper te verkrijgen).
Reeds een jaar geleden heb ik over deze nieuwe schaakcomputer iets kunnen lezen.
Het betrof toen een proef-exemplaar, die reeds zijn kunnen bewees door
regelmatig "binnen 30 zetten", de Chess Ch. 7 te veralaan.
Graag wil ik u hierbij enige gegevens verstrekken, doch wel onder voorbehoud,
daar ik bij het ter perse gaan van dit blad, nog niet wist hoe het eind-produkt
nu uiteindelijk op de markt gebracht is door het postorderbedrijf Neckermann in
Hulst (Zeeland), tel. 01140-18100.
Het apparaat heeft 8 speelsterkten en wel met denktijden van 3-8-20-4060-160-600 sec. tot één van enkele uren. (160 sec. is op toernooisnelheid,
dit is 40 zetten in 2 uur). Hij werkt op batterijen of lichtnet (zeer zuinig met
energie vanwege zeer moderne toegepaste techniek). Verder "denkt" hij, net zo
als zijn collega SARGON 2,5 in de tijd van zijn tegenstander!

- 12 (Tot nu toe zijn dit de enige 2 schaakcomputers ter wereld die dit kunnen.
Het betekent tijdwinst voor de computer bij het spelen van een partij.
Bij een logische zet van zijn tegenstander hoeft hij e.e.a. niet meer opnieuw
helemaal na te lopen, maar heeft hij de door hem bedachte zet voor zijn
tegenstander reeds uitgerekend en geeft dan gelijk zijn tegen-zet).
Volgens de gegevens van het toernooi in Zweden en de voor kenners "Levende
consumentenbond voor schaakcomputers" blijkt hij (MEPHISTO) opgewassen te
zijn tegen SARGON 2,5 (de tot nu toe sterkste commerciële schaakcomputer ter
wereld). Gelijk moet u daarbij bedenken, dat SARGON 2,5 voor de meerderheid van
onze leden van de club (zelfs op toemooisnelheid) te sterk is (Elo-rating 1645).
MEPHISTO blijkt in het middenspel alle mogelijke varianten 2 tot 3 halve zetten
diep na te lopen, in het eindspel is dat 4 tot 5 halve zetten diep en sommige
waardevolle varianten tot 8 halve zetten. Hierin schuilt waarschijnlijk de
kracht van MEPHISTO. SARGON 2,5 kapt op toernooisnelheid in het eindspel alles
af na 5 halve zetten. Dit wil echter nog niet zeggen dat SARGON 2,5 slechter
schaakt, want sommige varianten die MEPHISTO nog eens extra naloopt hoeven
uiteindelijk niet beter te zijn. Deze verschillen in programmering is echter wel
de oorzaak van het feit waarom sommige prominente schaak-personen kunnen zeggen,
dat de ene type schaakcomputer "echt" schaakt en de andere computer een
"mechanisch vreugdeloos spel" levert, zoals bijvoorbeeld de Chess Champion Super
System III (later SS III genoemd).
Bekijkt u bijvoorbeeld de volgende situaties maar eens:

1
 +  
L+
o+ ok
O+o
p+  P
+nP
 +   
 +
7888888889
Wit aan zet
De Chess Chall. Voice
speelde hier g4!!,
terwijl Super S.III niet
verder komt dan Kxh5.
Sargon 2,5 speelt hier
Pe5 of Pd2.

1
t+v L
Oo+
 + o 
Ppo+p
 + N O
+n
 +   K
 +
7888888889
Wit aan zet
Super S. III speelt
hier Pxh4, terwijl
C.C. Voice na 6 sec.
Pe5! speelt, Sargon
2,5 speelt slechts op
niveau 3 Pe5 en alle
andere niveaus Pxh4.
Teleurstellend
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1
 +  
+
 +  
+
 + Tl 
t+
 +bk 
 +
7888888889
Wit aan zet
Hier speelt SS III na 2 uur Lxd3.
De CC Voice speelt op z'n
hoogste niveau na 11. min. Lb1.
Sargon 2,5 speelt hier op bijna
alle niveaus Lb1!! in enkele sec.

1
 +  
+oOo
 +  
+pPp
 +  
L+
o+   
K +
7888888889
Wit aan zet
Sargon 2,5 vindt g6 in 9,5 min.,
SS III doet er 1 u.57 over, en
Voice speelt hier jammerlijk na
4 min. Ka2. (Deze stelling is 9
halve zetten diep!!!)

1
 +  
+o
 + o
+P
 +  
+
oL K  
 R+
7888888889
Wit aan zet
De Chess C. Voice speelt hier
na 7 sec. Ta1!!!
Super S. III komt na 30 min. niet
verder dan Tc2. Sargon 2,5 faalt
jammerlijk. Op alle niveaus wordt
hier Tc2 gespeeld.

1
 +  
M+o
 +tl
R+Vo
 +  
+pKp
b+n  
 +
7888888889
Zwart aan zet
Deze stelling is 8 halve zetten
diep. 1.. Txc2.
Dit vond Sargon 2,5 eerst goed maar
door 2 Lb1 verwierp hij dit,
maar kwam toch weer terug
vanwege 2..h4 3 Kg4 f5 4. Txf5 Tg2
mat.

Hoe Mephisto zich uit deze stellingen redt is nog niet bekend, maar ik hou u op
de hoogte.

- 14 Hier volgen nog enige gegevens van deze mooie schaakcomputer:
-

in de toekomst aan te sluiten op t.v. en of printer
verwisselbare schaakmodules in voorbereiding
tijdens zijn denkproces te stoppen en geeft dan zijn beste zet
herkent PAT (Sargon 2,5 niet)
openingen en altijd afwisselende partijen
geeft u eventueel de beste zet die hij in uw plaats zou doen
bezit een testprogramma (controle op gebreken)
NECKERMANN geeft een uitgebreide Hollandse gebruiksaanwijzing
½ jaar garantie

GAMBIET 80, een programma gemaakt door WIM RENS uit Dordrecht, wiens programma
een gedeelde derde plaats behaalde op de wereldkampioenschap computerschaak te
Londen, speelt van bovenstaande diagrammen de volgende zetten: Pe5-Pe5-Lb1
binnen 2 sec. Tc2, K.a2 en de laatste diagram vindt Gambiet 80 de goede
oplossing niet, omdat hij slechts 6 halve zetten diep kan "kijken".
Op zondag 1 februari belde Wim Rens mij op, met de vraag of ik bereid was samen
met nog 2 andere personen in Nederland zijn allernieuwste versie van Gambiet 80
(Gambiet 61) op mijn huiscomputer te willen testen op "fouten". U begrijpt dat
ik dit eervolle verzoek graag voor hem wil gaan doen. (Ons schaaklid Van Bergem
zal mij daarbij behulpzaam zijn). Dit bijgewerkte en verbeterde programma
Gambiet 81 zal, volgens de eerste geruchten een schok teweeg brengen in de
wereld van schaakprogrammeurs, zo goed moet dit programma nu reeds zijn. Het zal
zijn debuut gaan maken op de eerste Nederlandse Internationale Computerschaaktoernooi die dit jaar gehouden zal worden en georganiseerd zal gaan worden
door o.a. de pas opgerichte COMPUTERSCHAAK VERENIGING NEDERLAND, waar de
schrijver lid van is. Ook hierover hou ik u in de toekomst graag op de hoogte.
Wist u overigens dat:
- er reeds meer schaakcomputerbezitters in Nederland zijn dan er leden zijn
van de KNSB (± 30.000 stuks)
- in de Ver. Staten en ook tijdelijk in Denemarken schaakcomputers deel mogen
nemen aan gewone schaaktoernooien
- in Nederland slechts 200 topspelers in staat zijn te kunnen winnen van de
wereldkampioen BELLE
- dit computerschaakprogramma meer dan 160.000 stellingen per seconde
naloopt en de mens slechts 100 per minuut
- BELLE in een eindspel met vier stukken 21 halve zetten vooruit kan zien
- de wereldkampioen in het jaar 2000 verslagen zal worden door een computer.
Hopelijk gebeurt dit laatste niet.
T.R.P. van Grijfland
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S C H A A K R U B R I E K
Tweede puzzelserie
Hier volgende dan zes nieuwe puzzels. De vorige serie telde 9 opgaven,
van A tot en met I, zodat we nu doorgaan met nummer 10.
N.B.: in alle stellingen is wit aan zet!

1
 +  r
 Ol+
p+ O  O
p+O
 +   
T +P
 +   P
 +K
7888888889
Nr. 10
Deze stelling ontving ik van
wedstrijdleider Pieters. De
partijen staan materieel gelijk.
Zowel de witte als de zwarte toren
staat positioneel ongunstig voor de
vrijpionnen. Volgens Euwe horen
ze er achter te staan ter
ondersteuning. Maar wit heeft
het voordeel van de ver
vooruitgeschoven pionnen.
Door welke verrassende zet
kan wit onmiddellijk winst
forceren?
2 punten voor de goede oplossing.

1
 +  l
oT+O
 + O  O
o+W
 V Pp 
 +
 + NrPpP
 B+rK
7888888889
Nr. 11
De stelling ontstond in
partij, welke onze materiaalcommissaris speelde in het
Ambtenarentoemooi 1980 te
Emmen. Oldenkamp, met zwart
spelend is in het voordeel
(Dame tegen Toren + Paard)
en hoopte, dat wit hier Pf3
zou spelen. Zijn tegenstander
trapte daar niet in en speelde
f4. Waarom is Pf3 niet goed?
Telt niet mee voor de puzzelwedstrijd!
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1
 +v lT
tWoOo
 +   
V M+pQ
o+ n 
pO++p
 +pB p
K r++
7888888889
Nr. 12
Zwart staat maar liefst twee volle
stukken voor, t.w. een toren en
loper. Maar...kan hij ook winnen?
Wit, die dus aan zet is, bedreigt de
zwarte koningsvleugel. 3 punten.

1
 +   V
O +O
 +  oL
 ++
 +  Kp
 ++
 +   
 b++
7888888889
Nr. 13
Dit is eigenlijk een "onmogelijke"
stelling, waarvoor mijn excuus. Maar
als eindspel, dacht ik, zeker
interessant en leerzaam. Kan wit
winnen of houdt zwart toch nog
remise? Gevraagd wordt om de winst-,
eventueel remise-, voortzetting aan
te geven. 3 punten.

Evenals in de vorige serie, sluiten
we ook deze af met twee problemen.

1
 + W m
oToR
 + P  B
O +l+
 + KnT 
 +M
pQ   
b++
7888888889
Nr. 14
Wit geeft mat in 2 zetten. 3 punten.
Voor een nevenoplossing 2 extra
punten

1
 +   
 P+
 +  O 
nO+l+
 +p V K
 +r+
 + npB
 R+
7888888889
Nr. 15
Wit geeft ook hier mat in 2 zetten.
3 punten. Voor een nevenoplossing 2
extra punten

- 17 OPLOSSINGEN EERSTE SERIE
A. Zwart speelt....Df6,c6. Wat wit nu ook speelt, hij kan torenverlies niet
voorkomen; de penning van Tdl is wit fataal geworden.
B. BW. Wit wint eenvoudig door 1.Ph6+,Kh8. 2 Df8:+,Lg8. 3 Dg8:mat.
BZ. Zwart wint met....Pg3+! 2.Lg3:(de witte toren op g1 is gepend)
Dh3:+ 3 Ph2 (of Lh2), Le4+ 4 Tg2, Dg2: mat.
C. De combinatie, welke wit voordeel brengt is: 1.b5xc6, be6: 2 Tc6:!,Dc6:
3 Lb5!!,Db5: (na 3....Pc3 volgt 4 Pc3) 4 Pc7+, en wit wint de dame.
Accepteert zwart op de 2de zet het torenoffer niet, en speelt bijv. 0-0,
dan volgt 3 Tc7, Dd8 (....De6? 4 Lc4) 4 De! of 4 La6, en wit staat overwegend .
D. DW. De foutieve zet is 1.... Da3:?? 2 Dd5+Kh8. 3 Pf7+,Kg8 4 Ph6++:,Kh8.
5 Dg8+!!,Tg8: 6 Pf7 stikmat.
DZ. Zwart moet spelen: 1....Lf5+ 2 Kc1,Dc5+ 3 Lc3,Dc3:+ 4 bc3:,Tb1 mat.
E. De indrukwekkende matcombinatie van Lasker is als volgt: 1.Dh7:+!!!,Kh7:
2 Pf6++(dubbelschaak), Kh6 (na....Kh8 volgt 3 Pg6 mat) 3 Peg4+,Kg5. 4 h4+,
Kf4 5 g3+,Kf3. 6 Le2+,Kg2. 7 Th2+,Kg1. 8 0-0-0 mat. De zwarte koning is
uitgerocheerd! Oldenkamp en Kok hadden deze combinatie op de 2 laatste
zetten na goed en kwamen op een andere manier tot mat. Ik heb daarom gemeend beiden 2½ punt (in plaats van 3) te moeten geven. Theo Bakker had
deze zettenreeks helemaal goed.
F. De hoofdvariant van deze prachtige eindspelstudie luidt: 1 Lh6+,Kg8.
2 g7,Kf7 (zie voor....e6+, en voor....e5, de varianten A en B hierna)
3 g8D!!,Kg8: 4 Ke6,Kh8. 5 Kf7,e5. 6 Lg7 mat.
De twee andere mogelijke varianten zijn:
A. 2....e6+ 3 Kd6,Kf7. 4 Ke5,Kg8. 5 Kf6 en wit wint.
B. 2....e5. 3 Ke6,e4. 4 Kf6,e3. 5 Le3:h5. 6 Lf2 en wit wint eveneens.
G. GK. De dappere koning speelt t Kc4-c3! in de vuurlinie van de promoverende
pion. Na 1....c1(dame)+ speelt wit 2 Kb3 en, tenzij zwart zijn dame
offert volgt op de volgende zet 3 Da2 mat.
Op 1 Kb3 of 1 Kd3 zou zwart 1....c1(Paard) met dubbelschaak plegen.
Remise.
GD. Uit het bovenstaande blijkt, dat hoe bestaat het, de zet van de Koning
sterker is dan de Damezet, omdat er na een damezet meer zetten nodig
zijn om de zwarte Koning mat te zetten.
H. Sleutelzet: 1 Td8-d6+
I. Sleutelzet: 1 d2-d4.
Er kwamen drie oplossingen binnen, een aantal dat beneden de verwachting
bleef. Mogelijk was de eerste serie te uitgebreid; deze was oorspronkelijk
ook bedoeld geweest voor de zomervakantie.
Intussen is de stand in de puzzelwedstrijd, welke uiteindelijk de Hoogeveense schaakpuzzelkampioen moet uitwijzen, als volgt:
1. T. Bakker: 28 punten

2. Kok: 25½ punten

3. Oldenkamp: 21½ punten

Oplossingen van de nieuwe serie kunnen uiterlijk 20 maart worden ingeleverd
bij ondergetekende.
A. v.d. Kooij

- 18 DE NOSBO COMPETITIE
Misschien waren de verwachtingen na het succesvolle seizoen '79-'80 wat te
hoog gespannen. Toen hadden omstreeks deze tijd nog drie van onze deelnemende
teams grote kansen op het kampioenschap. Nu ligt het duidelijk anders.
Het eerste is met nog twee te spelen ronden al uitgeschakeld, het tweede
moet zelfs zijn uiterste best doen om niet te degraderen en het derde......
Het derde doet nog volop mee in de race en het ligt dan ook voor de hand dat
ik me eerst maar eens met dit kranige zestal moet bezighouden. Het competitieverloop in klasse 3B is echter nogal grilig. Het team van Ypey/Expert II
heeft zich teruggetrokken en alle gespeelde partijen zijn vervallen verklaard.
Ons derde is daarvan ook de dupe, want het won uit met 6-0.
Vervelender was het echter nog voor Smilde II, dat toen het in Groningen
arriveerde lakoniek hoorde, dat de gastheer niet meer meedeed.
Het zit in Smilde trouwens toch niet mee, want afgelopen vrijdag wachtten
ze tevergeefs op Grootegast. Het kost de mannen uit Grootegast twee verliespunten en de wedstrijd moet alsnog worden gespeeld. Datzelfde dreigde echter
ook ons derde, want door een reeks misverstanden zat ook Grijpskerk tevergeefs
op Schoonbeek en de zijnen te wachten.
De briefkaart met het bericht van de twee punten in mindering lag de vorige
week al bij me in de bus.
Koortsachtig overleg met de competitieleider, de heer Algera, bracht deze er toe
om de straf weer in te trekken. Het zou toch ontzettend jammer zijn als door
zo'n onnauwkeurigheid het kampioenschap verloren ging. De wedstrijd tegen
Grijpskerk is intussen al gespeeld. De voorlopige stand is 3-2 voor de
Groningers, maar Oudman staat in de afgebroken stand op winst en van dat
winstpunt ben ik de stand maar vast uitgegaan. Naast Hoogeveen zijn in deze
klasse Leek II en Grijpskerk de grote kanshebbers. De uitwedstrijd tegen Leek II
op 24 februari zal waarschijnlijk de vroegtijdige beslissing brengen. Daarna
resten nog de wedstrijden tegen Sissa V en Smilde, die echter beide gewonnen
moeten kunnen worden.
De successen van het derde zijn zonder de anderen tekort te doen ook te danken
aan de heer Kok. Ik hoop dat hij ook in de komende wedstrijden van de partij zal
zijn en het is te wensen dat hij binnenkort ook weer mogelijkheden ziet om in de
interne competitie mee te spelen. Velen van het eerste tiental zullen een zware
kluif aan hem hebben.
HET TWEEDE:
Om eerlijk te zijn had ik van het gepromoveerde tweede wat meer verwacht.
Slechts één overwinning uit vier gespeelde wedstrijden brengt Krikken en zijn
kornuiten in de degradatiezone en dat is nu niet direkt een plaats waar we de
voorzitter van onze club verwachten. Toch zie ik het nog niet zo pessimistisch
in. De drie ploegen, van wie werd verloren staan bovenaan de ranglijst en uit de
resterende drie wedstrijden moeten toch zeker vier punten gehaald kunnen worden.
Van groot belang zal de uitslag zijn tegen Rochade, deze wedstrijd wordt maandag
a.s. gespeeld en wellicht kan ik nog ergens in dit blad de uitslag vermelden.
Daarna staan de wedstrijden tegen Roden II en Haren III nog op het programma en
gezien de stand op de ranglijst kunnen dit nog uitermate spannende ontmoetingen
worden. Ik wens het tweede veel succes en ik reken erop dat dit team er zelf
voor zorgt dat Hoogeveen met een achttal in de tweede klasse vertegenwoordigd
blijft. Het zou toch te gek zijn, dat het derde daar door middel van een
kampioenschap voor zal moeten zorgen.

- 19 De strijd om de titel gaat in de tweede klasse tussen Assen II, Haren II en
Smilde. Assen heeft nu de beste kansen, hoewel we de sympathieke Smildenaren het
kampioensschap graag gunnen.
HET EERSTE:
Hoewel ik hierbij het nauwst betrokken ben, kost het me de meeste moeite
om hier een paar zinnige dingen over te schrijven.
Zoals dat ook bij voetbalclubs het geval is, staat en valt het aanzien van een
club naar buiten met de prestaties van het eerste team.
Het zal dan ook duidelijk zijn, dat er op de spelers van het tiental een grotere
verantwoordelijkheid ligt, dan op de spelers van de andere teams.
Van goede prestaties van het eerste team gaat een ledenwervende kracht uit en al
is vanzelfsprekend ieder nieuw lid van harte welkom, het zou voor de club
bijzonder verheugend zijn, wanneer een paar sterkere spelers onze gelederen
zouden versterken.
Het streven van onze club moet zijn om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen
en helaas kunnen we nu reeds vaststellen, dat het ons dit jaar niet zal lukken
om tot de promotieklasse door te dringen.
Wat daarvan de reden is weet ik zó niet. Misschien zijn we te weinig met het
spel bezig, trainen we te weinig. We gaan wekelijks trouw naar de club, spelen
ons partijtje, kijken hoogstens thuis nog eens naar een afgebroken partij en
daar blijft het dan bij. Velen van ons spelen van tijd tot tijd voortreffelijke
partijen, maar wisselen die helaas af met onbegrijpelijk verlies. Van een ieder
die er prijs op stelt om onze club in het hoogste team te mogen vertegenwoordigen mag ik in het belang van onze vereniging verlangen, dat hij zijn spelpeil
op een zo hoog mogelijk niveau brengt.
DE COMPETITIE:
Wie de uitslagen in deze klasse wat nader bekijkt zal ontdekken dat deze hier en
daar op z'n minst merkwaardig zijn. Zo wint Hoogeveen met 9-1 van Eelde/Paterswolde. Eelde/P. wint echter met 8½-1½ van ESG II, waartegen Hoogeveen op
fortuinlijke wijze gelijkspeelde. Hoogeveen wint van Helpman, maar verliest van
ESG I, terwijl ESG I weer van Helpman verliest. Lachende derde bij deze
uitslagen zijn de beide Groninger teams Sissa II en Ludendo, die beide nog
ongeslagen zijn. Tegen deze teams moet Hoogeveen de laatste twee wedstrijden
spelen. Laten we proberen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.
Kansloos zijn we zeker niet.
DE STANDEN:
Klasse 1A
1. Ludendo
2. Sissa 11
3. Assen
4. Hoogeveen
5. ESG 1
6. Helpman
7. Eelde/P.
8. ESG 11
9. KDSC

5 10 37½+2
5 10 37
5 8 31
6 7 36
5 6 30
5 4 24+2
5 2 17
6 1 16½
6 0 9

Klasse 2A
Assen 11
Haren 11
Smilde
Rochade
Valtherm.
Haren 111
Roden 11
Hgv 11

4
4
4
4
4
4
4
4

8
6
6
3
3
2
2
2

20
19½
19
15½
14½
15½
12½
11½

Klasse 3B
Hgv 111
Grijpskerk
Leek 11
Vizier 11
Sissa V
Roden 111
Grootegast
Smilde 11

4
4
3
3
4
4
4
2

7
6
5
4
3
2
1
0

20
14½
11½
9
13
8
6
2
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Klasse 1A
1. Hoogeveen

I

2. Ludendo
3. Sissa II
4. Assen
5. ESG I
6. Helpman
7. Eelde/P.
8. ESG II
9. KDSC
Klasse 2A
1. Hoogeveen II
2. Assen II
3. Haren II
4. Smilde
5. Rochade
6. Valthermond
7. Haren III
8. Roden II
Klasse 3B
1. Hoogeveen III
2. Grijpskerk
3. Leek II
4. Vizier II
5. Sissa V
6. Roden III
7. Grootegast
8. Smilde II
Programma:
Hoogeveen I:

ma 23 februari
di 7 april
Hoogeveen II: ma 9 februari
di 10 maart
vr 3 april

Sissa II uit,
Ludendo thuis
Rochade uit
Roden II thuis
Haren III uit

Hoogeveen III:
di 24 februari
di 28 april
vr 22 mei

Leek II uit
SISSA V thuis
Smilde II uit
G. Jansen

