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Goed en slecht nieuws. 
 
Wat de Nosbo betreft is er zowel goed als slecht ni euws. 
Om met het goede nieuws te beginnen: het bekerviert al is door-
gedrongen tot de kwartfinales. Na Assen werd nu ook  Ten Boer uitge-
schakeld. Wim Hulsebosch schreef een leuk verslag j e hierover. 
In de week van 4 maart zal de volgende ronde plaats vinden. Ik ben 
benieuwd wie van de zeven als tegenstander geloot z al worden. Hulde 
dus aan Wim Hulsebosch, Gert Jansen, Ton v Seventer  en Rob de Vries! 
 
Het slechte nieuws dan is het matige presteren 
van de achttallen in de gewone competitie. Het 
eerste verloor en staat nu op een gedeelde een-
na-laatste plaats. Op bordpunten nog enigszins 
geflatteerd op de vijfde. Het tweede team 
echter, na een derde nederlaag op rij, staat 
troosteloos alleen onderaan. Is het peil van 
schaken in de club dusdanig gedaald, dat we ons 
niet meer in de tweede klasse zouden kunnen handhav en? Eerlijk 
gezegd wil ik dat niet geloven. Er zal denk ik gewo on wat attenter 
geschaakt moeten worden. Nogmaals: zet 'm op, dame en heren! 
 
Over januari valt verder niet zo veel bizonders mee r te melden. 
Nog even aandacht voor de agenda: omdat er ditmaal in de vakantie 
een thuiswedstrijd voor de Nosbo gespeeld moet word en is er in de 
voorjaarsvakantie geen vluggertoernooi. Er wordt ge woon competitie 
gespeeld. Wel wordt er dan de twee daaropvolgende a vonden rapid 
geschaakt. Voor spelreglement: zie januari-nummer. Iedereen is weer 
vrij om hier aan deel te nemen, dus kent u iemand d ie misschien wel 
belangstelling voor schaken heeft - neem hem (of ha ar) eens ter 
kennismaking mee. 
 
JvE 
 
 
 
 

 
 
Hoogeveen bekert verder (en verder, en verder ...) 
 
Na de verrassende overwinning op Assen in de 1 e bekerronde, werd 
Hoogeveen voor de volgende ronde aan Ten Boer gekop peld. 
In eerste instantie werd dit als zeer gunstig ervar en, daar het hier 
"slechts" om een 2e klasse vereniging ging. Het opt imisme werd snel 
minder toen bleek dat, de eerste borden van Ten Boe r wel erg hoge 
rating cijfers achter hun naam hadden staan. Op 22. 1 werd de reis 
dan ook met enige zorg aangevangen. 
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Om 19.45 begonnen de volgende partijen: 
Ten Boer - Hoogeveen 
Dijkhuizen (1740) - Hulsebosch 
Beetsma (1650 ) - Jansen 
Prins (1625) - v Seventer 
Dam (1595} - de Vries 
 
Ten Boer was dus op zijn sterkst. 
Door loting speelden de oneven borden van Hoogeveen  met zwart. Aan 
het 1e bord ontstond de "moderne" variant van het K onings-Indisch. 
Wit had de meeste ruimte, maar ook de meeste zwakke  plekken. Jansen 
aan bord 2 beheerste al spoedig het centrum en kree g tevens de open 
h-lijn. v. Seventer aan bord 3 experimenteerde er r ustig op los. De 
eerste 10 zetten bestond uit een pionnenopmars waar achter de koning 
rustig mee huppelde. De rest van de stukken bleef o p stal staan 
(zouden deze het ook koud hebben gehad?). 
Aan bord vier speelde de Vries een partij die een w ispelturig 
karakter had. Nadat de Vries een remise-aanbod had afgeslagen kwam 
hij plotseling beter te staan. 
De eerste uitslag kwam aan bord 3 tot stand, v Seve nter bood. remise 
aan dat geaccepteerd werd. 
Vlak hierna sloeg de aanval van Jansen door. Zijn t egenstander 
raakte het goede spoor bijster. De stand was dus 1½ -½ voor 
Hoogeveen. Ondertussen had de tegenstander van Huls ebosch na maar 
liefst 40 minuten daarvoor nagedacht te hebben, een  mogelijk 
pionoffer ontdekt. Toen Hulsebosch à tempo de caval erie richting 
essentiële velden stuurde en deze pion rustig liet staan, was zijn 
tegenstander volledig van slag. 
Hij heeft sindsdien, mede door tijdnood dat snel on tstond, geen 
goede zet meer gedaan. Veel te laat zag hij het hop eloze in en gaf 
op. Hoogeveen was een ronde verder. 
 

De Vries liet iedereen nog een half 
uur van het speellokaal genieten. 
Een al lang gewonnen stelling moest 
nog steeds gewonnen worden. 
Uiteindelijk (het was buiten al 
donker geworden) gaf zijn 
tegenstander op. Door deze 
overwinning werd de beker wedstrijd 
met 3½-½ in het voordeel van 
Hoogeveen beslist. De kwartfinale 
is nu bereikt. 
Wim H. 
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Veendam 2 - Hoogeveen 2 5-3 
 
Bij het vertrek vanuit Salawaku waren we al niet er g optimistisch, 
wetend dat Veendam voor Hoogeveners altijd een pitt ige tegenstander 
blijkt te zijn. Pieters ploeterde aan het eerste bo rd tegen een 
sterke tegenstander en moest na een avond knokken h et punt uit 
handen geven. 
Een dramatische avond beleefde Jonker. Hij moest na  luttele zetten 
onder ogen zien, dat het paard van zijn tegenstande r de brutaliteit 
had om zijn dame aan te vallen. Dat was op zich nie t zo erg, maar de 
schoonheid bleek niet te kunnen vluchten en weer gi ng een punt naar 
Veendam.  
Ank Lunenborg opende weer met c4 en liet de tegenst ander daarna 
steeds verder het moeras in zinken. Er bleek geen r edding en 
uiteindelijk gaf hij dan ook op. 
De Jonge verprutste al vrij snel een centrumpion en  kwam heel 
gedrukt te staan. Er was niet veel plezier meer aan  de stelling te 
beleven en het resultaat stond al ver van te voren vast - een nul. 
Van der Meer kreeg twee pionnen voor het paard en b ij het afbreken 
werd tot remise besloten. Hofman kreeg een goede st elling met 
pionwinst, maar heeft waarschijnlijk de winst laten  liggen, het werd 
remise. 
Van Wetten liet duidelijk zien, waarvoor hij mee na ar Veendam 
gekomen was: hij sloeg een remiseaanbod af en steve nde regelrecht op 
de winst af. Een mooi resultaat voor de eerste Nosb o-wedstrijd. 
Reinders kreeg een goede stelling en zelfs aanvalsk ansen. Hij 
concentreerde zich echter te sterk op de aanval en vergat zijn 
verdediging. Zoals zovelen onder ons werd ook hem d it noodlottig. 
Uit drie wedstrijden zijn we nog niet verder gekome n dan wat 
bordpunten. We zullen met alle inzet moeien probere n om eens een 
keer te winnen, want het degradatiespook begint al vage vormen aan 
te nemen. 
 
De uitslagen. 
l. J. Pieters - W. Smit 0-1 
2.  T. Jonker  -  S. Haan  0- 1 
3. A. Lunenborg -    Drenth 1-0 
4.  L. de Jon ge -  G. de Jonge  0- 1 
5.  L. vd Meer  -     Slotemaker  ½- ½ 
6.  R. Hofman  -     Baptist  ½- ½ 
7.  T. v Wetten  -  F. de Raad  l - 0 
8. 
 

H. Reinders 
 

- A. Oosting 
 

0-l 
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Kansloze nederlaag. 
 
Op verzoek van de Beilenaren waren twee partijen ui t de wedstrijd 
Vizier - Hoogeveen l vooruitgespeeld. De heren Jans en, aan het 
eerste bord, en Hulsebosch, aan het derde. hadden b eiden remise 
gespeeld. Aan de overige zes dus de taak om tenmins te drieënhalve 
punt te scoren. Dat dat niet zou lukken werd al spo edig duidelijk. 
Aan het tweede bord speelde v Til met zwart na 1. d 4 d5 2. c4 e5?! 
en wist daarmee geen al te beste positie te bereike n. 
Stevens voerde de stukken op het vierde bord aan en  speelde een 
Caro-Kann verdediging. Een solide speltype zeker al s er op d5 
geruild wordt, zoals deze avond gebeurde. 
 
v. Seventer leek waarempel wat voordeel te bereiken . Met wit speelde 
hij een gesloten Siciliaan (1. e4 c5 2.Pc3, gevolgd  door d2-d3. in 
plaats van het gebruikelijke d2-d4) en wist de pion stelling van zijn 
tegenstander te ruïneren. Ga maar na: pionnen op a7  (of a6, dat weet 
ik niet meer). c6, c5, d6, e6, f7, g6, h7 met de ko ningsloper op e7. 
Op het zesde bord zat de Vries te ploeteren. Welisw aar had hij twee 
stukken tegen een toren, maar er dreigde een gigant ische konings-
aanval over hem heen te rollen. De heer vd Kooy daa rnaast met wit, 
leek iets ruimer te staan, hij had wat centrumoverw icht, waartegen-
over zwart een ontwikkelingsvoorsprong had. Aan het  achtste bord 
speelde ondergetekende, en dat was huilen met de pe t op.  
Als altijd opende ik apart 1.e4 Pc6? 2. d4 e5 3. d5  Pce7 4. Pf3 Pg6 
5. Le3 Pf6 6 Pbd2 Lb4 7 c3 La5 8. Da4 c6 9. Pc4 Lc7  10. d6 b5 11 
dxc7 

 
 
Tot nu toe was alles berekend, en was er ook niet v eel kwaads 
geschiedt. Speelt zwart nu 11...De7, dan is er na 1 2.Dc2 bxc4 
13.Lxc4 h6 niet veel meer aan de hand. Zwart speelt  d6 en Le6, en -
haalt dan op z'n gemak pion c7 op, waarna wit slech ts een klein 
voordeeltje heeft. Na 11...Dc7?? echter moest ik me t 12.Da5 een stuk 
inleveren, en spoedig daarna het hele punt. 
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De Vries wist de verdediging te houden, maar kwam i n een gigantische 
tijdnood. Daarom zag hij zich gedwongen in een toen  iets betere 
stelling remise te geven, v. Seventer vergalloppeer de zich ergens 
(hij had de koning in her centrum moeten laten, maa r rocheerde) en 
verloor. 
v Til kreeg zo'n gigantische koningsaanval over zic h heen dat er 
geen spelen meer tegen was. Ook hij moest een punt inleveren. Wim 
Stevens had geen voordeel weten te bereiken. Hoewel  er materieel 
geen evenwicht bestond (ik meen, dat Wim twee stukk en tegen een to-
ren had) was de stelling zo gesloten dat remise onv ermijdelijk was. 
vd Kooy bereikte een leuke koningsaanval, die aan h et eind van de 
aanval mooi doorsloeg. Het laatste (en enige) punt.  Een trieste zaak 
tot nu toe met het eerste. 
JvE 

 
 
De uitslag: 
 
Vizier - Hoogeveen 5-3 
W. de Graaf  - G. Jansen  ½-½ 
A. de Wilde  - J. v Til  l-0 
J. vd Tempel  - W. Hulsebosch  ½-½ 
E. Jans  - W. Stevens  ½-½ 
S. Middeljans  - A. v Seventer  1-0 
J. Knap  - R. de Vries  ½-½  
J.J. Valstar  - A. vd Kooy  0-1 
H. Eising  - J. v Eijk  l-0 
 
 
Uitslagen 3e ronde Klasse 1b. 
ESG 2 - Leek 4½-3½ 
Groningen 7 - J.H. Kruit 3½-4½ 
Spassky's - Unitas 5 5-3 
Vizier - Hoogeveen l 5-3 
 
Uitslagen 3e ronde Klasse 2a. 
Roden - Kasteel 5-3 
ESG 3 - Valthermond 5½-2½ 
Veendam 2 - Hoogeveen 2 5-3 
J.H. Kruit 2 - Ter Apel 5½-2½ 
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'De werkelijke aardigheid van schaken, als je het a ardig kunt 
noemen, is om de overwinning te behalen, door een b epaalde wending, 
uit de schaduwen van een schijnbaar onherstelbare v erloren positie.' 
Vrij naar H.G. Wells. 
Spielmann heeft twee pionnen meer, en een duidelijk  gewonnen 
positie. Hij speelde l... Te2, wat twee vragen opwe rpt: 
(1) Hoe deed wit de kansen keren na l... Te2? 
(2) Wat zou de meesr simpele manier zijn geweest vo or zwart om zijn 
tegenstander tot overgave te dwingen? 
 
Stand in klasse la. 
l. Spassky's 6 15-9 
2. Groningen 7 4 15½-8½ 
3. ESG 2 4 15-9 
4. J.H. Kruit 4 12-12 
5. Hoogeveen l 2 12-12 
6. Unitas 5 2 10½-13½: 
7. Vizier 2 9-15 
8. Leek 0 7-16 
 
Stand in klasse 2a. 
1. Roden 6 17-7 
2. ESG 3 5 14-9 
3. Veendam 2 4 13½-10½ 
4. Kasteel 3 14-10 
5. Ter Apel 2 10½-12½ 
6. Valthermond 2 9½-14½ 
7. J.H. Kruit 2 2 8½-15½ 
8. Hoogeveen 2 0 8-16 
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Uitslagen beker-competitie. 
Sissa - Leek 3½-½ 
DD Odyssee - Kasteel 3-1 
't Heerdenpeerd - Delfzijl 2½-l½ 
J.H. Kruit - Staunton Helpman 3½-½ 
Ten Boer - Hoogeveen ½-3½ 
Oostenboer - Lewenborg 2½-1½ 
Haren - Groningen 1½-2½ 
Van der Linde - E.S.G. ½-3½ 
 
 
 
Een onverwachte gebeurtenis. 
 
Ook nog toen Steinitz al wereldkampioen was speelde  hij nog geregeld 
snelschaakpartijen om een inzet in een Londens koff iehuis. Nu echter 
niet meer om kleine bedragen zoals vroeger in Wenen , maar meestal om 
een Engels Pond, in die tijd een aanzienlijk bedrag .  
Tot zijn beste klanten behoorde ook een rijk Engels  zakenman, die 
echter nogal zwak speelde en voordurend verloor. Na dat dit wekenlang 
20 doorgegaan was, meende een vriend van Steinitz, dat hij toch niet 
steeds moest winnen. Zijn tegenstander kon er dan s nel genoeg van 
krijgen, en hij zou op die manier zijn beste klant kunnen verliezen.  
Steinitz zag dat in, en besloot, de eerstvolgende p artij te verlie-
zen. Hij zette dus de dame in, en, nadat zijn tegen stander dat zes 
zetten later opmerkte en de dame sloeg, gaf Steinit z onmiddellijk 
op. Hij schoof de stukken bij elkaar, en stelde ze op voor de 
volgende partij. Maar daarvan wilde zijn tegenstand er niets meer 
weten. "Ik heb van de wereldkampioen gewonnen;" sch reeuwde hij, 
stormde uit het koffiehuis, en werd daar nooit meer  gezien. 
 
Externe scores  
Na drie rondes spelen is er een serieuzere tussenst and op te maken 
in het klassement om het beste externe resultaat. D e heer Jansen nog 
aan kop, op de voet gevolgd door mevr. Lunenborg, d e heer vd Kooy en 
Rob de Vries. Een knappe prestatie, vooral als je b eseft dat de 
eerste twee toch aan hoge borden spelen. De positie  onderin van de 
heren v Til en Pieters moeten met een korrel zout g enomen worden. 
Tenslotte dienen beide heren als een soort "kop van  jut" aan een 
topbord (vaak het eerste bord), waar toch al verwac ht wordt dat er 
verloren wordt. 
1. G. Jansen 75 % l½  2 
2. A. vd Kooy 
 A. Lunenborg  
 R. de Vries 66 % 2 3 
5. J. v Eijk  
 T. v Seventer  
 W. Stevens 50 % 1½ 3 
8. W. Hulsebosch  

 L. vd Meer 50 % l 2 
10. L. de Jonge 37 % l½ 4 
11. R. Hofman  
 T. Jonker 33 % l 3 
13. H. Reinders 25 % ½ 2 
14. J. Pieters  
 J. v Til 0 % 0 3 
13. J. Oldenkamp 0 % 0 2 



 9

Vorige maand plaatste ik een oud artikel van Hans R ee over Heterodox 
Schaak. Toevallig had onlangs John vd Wiel hetzelfd e fenomeen 
ontdekt. Alleen noemde hij het Schots achaak. 
In het blad “Schaaknieuws" , waar hij hoofdredacteu r van is, had hij 
zijn lezers uitgedaagd voor een correspondentie-par tij. 
Voor alle duidelijkheid nog even de regels: wit beg int, en doet een 
zet. Zwart, dan aan de beurt, doet er twee, wit wee r drie, zwart 
vier enzovoorts. Het spreekt vanzelf, dat in deze p rogressieve reeks 
van zetten de partijen nooit lang kunnen duren. De lezers van 
"Schaaknieuws" hadden wit, en openden (verplicht) m et l.e2-e4, 
waarna de grootmeester 2.c7-c5 Pg8-h6 voorzette. 
Mijn eigen reactie was nu 3. d2-d4-d5-d6. Zag er ge inig uit, 
tenslotte. Maar helaas, na 4.exd6 Pg4 Df6 Dxf2 was ik al mat gegaan. 
Maar goed dat het merendeel van de lezers het niet met mij eens was. 
De uiteindelijke lezers-reaktie werd: 3 d2-d4 Lc1xh 6 Lh6-d2  (met de 
dreiging Ld2-a5xd8). V.d. Wiel vond de zettenreeks 4 d7-d5 Lc8-g4 
Lg4-dl Kd8-d7  het beste. Eenzelfde idee, maar dan met de pion op  d6 
verwierp hij i.v.m. 5. La5 Lc4 e5, e6, exf7 mat. Oo k 4. d6 Lg4 Lxd1 
Kd7 beviel hem niet vanwege 5 Kxd1 La5 Lxd8 dxc5 Kd 2.  
De lezerszet werd toen 5 Ld2-a5 La5xd8 d4xc5 Pb1-c3  Talxd1  (ik 
durfde vanwege mijn blunder een zet eerder niet mee r in te zenden), 
vd Wiel antwoordde 5. Pb8-c6 Ta8xd8 Kd7-c7 d5-d4 d4 xc3 Td8xd1  en 
riep toen triomfantelijk uit- ”een knappe kop die m e nu nog mat 
zet." Een uitroep die hij beter niet had kunnen doe n. 

 
 
De redaktie werd bedolven onder inzenders die de ma tvoering wel 
vonden (ziet u hem ook??). In leder geval behoorde ik ook tot de 
triomfantelijke (en domme) massa, die de zettenreek s 7 Ke1-e2 Pg1-f3 
g2-g3 Lf1-h3 Th1xd1 Td1-d8 Td8-c8 mat  instuurde.  Mijn wraak dat de 
grootmeester mij een Prins Carnaval noemde (na mijn  2e zet) was 
zoet, al was ik dan lang niet de enigste. 
Tenslotte noemde vd Wiel in zijn artikel het volgen de (Schotse) 
probleempje van Rene Duchene: 
 
Na l. d2-d4, 2. Pb8-c6 Pg8-£6 3. Lcl-g5 Lg5xe7 Le7x d8 kan zwart de 
partij beslissen. Hoe? 
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(Oplossing: 4. Pd4-b3. Pb3-d2, L£8-b4 Pd2-f3 mat!!)  JvE 
 
 
 
Jeugd 12+ Christiaan Mol kampioen. 
 
Nu de helft van het schaakseizoen erop zit is de 
strijd om het clubkampioenschap gestreden. Het is 
niet helemaal onverwacht dat Christiaan met de 
hoogste eer is gaan strijken. Toch is dat niet 
aonder slag of stoot gebeurd: er is fel voor 
gevochten in de goede zin van het woord. 
Na een aantal ronden was het al duidelijk dat de st rijd zou gaan 
tussen Christiaan, Erik en Erwin. Partijen tussen d eze drie 
resulteerden nog al eens in remise. waaruit blijkt dat het 
krachtsverschil slechts klein is. Saaie salonremise s waren daar 
overigens niet bij; er werd steeds voor de punten g eknokt. 
De laatste partij tussen Erik Koppe en Christiaan w as het 
spannendst; als Erik sou winnen was hij kampioen, i n alle andere 
gevallen zou Christiaan dat zijn. Erik heeft het we l geprobeerd, 
maar kon toch niet verder komen dan remise, wat hem  de tweede plaats 
opleverde. Voor Erwin was het minder spannend, want  bij elke 
willekeurige uitslag was hij verzekerd van de derde  plaats. 
Voor Erik Koppe was dit nog niet alles, want hij ve roverde nog een 
beker, nl. die voor de eerste prijs tot veertien ja ar. Hij had dus 
een erg feestelijk avondje. 
Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd  en voor de 
anderen: zet hem (ze) op! 
 
De ranglijst, na 15 ronden. 
l. Christiaan Mol 
2. Erik Koppe 
3. Erwin Verhoogt 
4. Dick de Jong 
5. Erik Bosscher 
6. Margreet Vink 
7. Ricnard Baas 
8. Peter Nijmeijer 
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De tweede helft van het seizoen zal gaan om het Kam pioenschap van 
Hoogeveen. 
Ook hiervoor zal weer een stevig robbertje gevochte n worden. 
 
Nieuw lid. 
We zijn erg blij dat hier een nieuw lid aan mee doe t, want we konden 
best enige versterking gebruiken. 
Welkom dus aan Luuk van Kooten. 
Ik hoop dat je het heel erg naar de zin zult hebben  op onze club. De 
competitie wordt er in elk geval interessanter door . 
Het aantal leden bedraagt nu dus negen, nog wat wei nig, maar 
misschien zijn er nog een paar spelers te vinden vo or het volgend 
seizoen. Later we daar ons best voor doen. 
 
L. de Jonge. 
 
 
 
A G E N D A  
 
di.  
 

5 febr. 
 

Hoogeveen 2 - E.S.G. 3  
5e ronde 

di.  
 

12 febr. 
 

Hoogeveen 1 - Groningen 7  
6e ronde 

di.  19 febr. rapid-toernooi, 1e helft 
di.  26 febr. rapid-toernooi, 2e helft 
vr l maart Kasteel - Hoogeveen 2 
di 5 maart 7e ronde 
di.  12 maart 8e ronde 
do 14 maart Unitas 5 - Hoogeveen1 
za 16 maart Jeugdtoernooi 
di 19 maart Hoogeveen 2 - J.H. Kruijt 2 
di.  26 maart Eerste + tweede ronde knock-out toernooi 
di.  
 

2 april 
 

EERSTE HOOGEVEENSE DORPENTOERNOOI.  
halve + hele finale knock-out toernooi 

di 
. 

9 april 
 

Hoogeveen 1 - E.S.G. 2  
10e ronde 

ma 15 april Ter Apel - Hoogeveen 2 
di.  16 april 11e ronde 
di 23 april 12e ronde 
di.  7 mei Leek - Hoogeveen l 13e ronde 
di.  14 mei 14e ronde 
di 21 mei CLUB-SNELSCHAAKKAMPIOEN3CHAP 
di 28 mei 15e ronde 
di 4 juni slotavond. 
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Knock-out-toernooi. 
Zoals u in de agenda ziet, staat er 26 maart en 2 a pril een knock-
out-toernooi gepland. Het is de bedoeling, dat er d an zestien 
spelers volgens een speciale formule gaan spelen. 
Men dient het namelijk tegen een speler op vier bor den tegelijk op 
nemen. Een simultaan tegen een enkele tegenstander dus, als het 
ware. Het oorspronkelijk idee is van Bronstein. Zij n idee was, dat 
men met volledige speeltijd op zes borden speelt. M aar omdat dit 
nogal wat tijd zal kosten (en het mij tamelijk moei lijk lijkt) is 
mijn voorstel om op vier borden te spelen met ieder  45 minuten op de 
klok (vier klokken dus ook). 
De normale rapid-regels zijn hierbij van toepassing . De winnaar gaat 
door naar de volgende ronde. Bij gelijk spel wordt er gevluggerd 
over twee borden (vijf minuten p.p.p.p.). Als er da n nog geen 
beslissing is, wordt er geloot. 
 
Het is de bedoeling, dat er met zestien deelnemers gestart wordt. De 
eerste ronde wordt door loting ingedeeld, waarbij d e acht hoogsten 
van de ranglijst (van dat moment) niet tegen elkaar  zullen komen. De 
komende weken zal ik iedereen persoonlijk polsen of  er voldoende 
belangstelling is. Dan moet ik nog zien, of we aan 32 borden en 
klokken kunnen komen. In het volgende nummer van Aa nzet zal een 
definitief bericht volgen, of dit feest door aal ga an. 
Ook in de agenda, en ook op 2 april, staat het "Eer ste Hoogeveense 
Dorpentoernooi". Op die dag zijn uitgenodigd: een z estal uit 
Zuidwolde, een zestal uit Elim, een zestal uit onze  C-groep (zij, 
die geen Nosbo spelen), en een zestal van de 12+-Je ugd. Zij zullen 
in een rapid-competitie gaan bekijken, wie zich het  sterkste dorp 
uit onze Hoogeveense omgeving mag noemen. 
JvE 
 
 
In de derde ronde, in de partij tussen de heren Rei nders en vd Meer, 
onstond het volgende interressante eindspel. 
 

Hier speelde de witspeler 1 a2-a4??  
met het idee om na 1 ... b5xa4 
2.Kd4-c4  de pion op a4 te herove-
ren, en dan met de dan vrije, c-
pion door te lopen tot dame. Wie 
schetst wit's verbazing (en 
schrik), toen 2...a6-a5  volgde 
waardoor pion a4 opeens onbereik-
baar was geworden. Terwijl de 
koning bovendien gedwongen was om 
in de buurt te blijven, omdat 
anders pion a4 zou promoveren.  
Dit gaf zwart de gelegenheid om op 
de koningsvleugel ongehinderd zijn 
pionnen naar voren te spelen, en te 
winnen. 
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OVERZICHT 1E RONDE  
 

Jansen G. - Vries R. de 1-0 
Til J. v - Stevens W 0-1 
Hoorn J v - Oldenkamp J 0-1 
Riethorst K - Altena L 0-1 
Storm J P - Lahuis H 0-1 
Ike G R - Bosma L 1-0 
Veninga R A - Zijffers R 1-0 
Kremer - Piepot W 0-1 
Hulsebosch W - Krol G J ½-½ 
Dun G - Duinkerken G ½-½ 
 

OVERZICHT 2E RONDE  
 
Seventer T v - Straat H 1-0  
Borgman H - Ike G 1-0  
Meer L vd - Duinkerken G 1-0  
Riethorst K - Veninga R 0-1  
Jonge L .de - Altena L ½-½ (afg) 
Lunenborg A - Hofman R ½-½  
Reinders H - Jonker T ½-½  
Lahuis H - Dun G 0-1  
Wetten T v - Hoorn J v ½-½  
Storm J P - Kremer H 1-0  
Kooy A vd - Stevens W 0-1  
Bosma L D - Piepot W ½-½  
Krol G J - Til J v 0-1  
Ploeger P - Pieters J 0-1 (afg) 
 

OVERZICHT 3E RONDE  
 
Zijffers R - Bosma L ½-½ 
Duinkerken G - Storm J P ½-½ 
Kremer H - Riethorst K 0-1 
Ike G R - Lahuis H ½-½ 
Piepot W - Borgman H 1-0 
Wetten T v - Veninga R 1-0 
Reinders H - Meer L vd 0-1 
Ploeger P - Jonge L de ½-½ 
Altena L - Jonker T ½-½ 
Rofman R - Pieters J 1-0 
Lunenborg A - Til J v 0-1 
Kooy A vd - Krol G J 0-1 
Stevens W - Eijk J v ½-½ 
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OVERZICHT 4E RONDE  
 
Piepot W - Storm J.P. 1-0 
Duinkerken G - Riethorst K 0-1 
Bosma L - Kremer H 1-0 
Veninga R - Ike G ½-½ 
Dun G - Borgman H 1-0 
Meer L vd - Wetten T v 1-0 
Hoorn J v - Reinders H 1-0 
Jonker T - Jonge L de 1-0 
Pieters J - Lunenborg A 0-1 
Hofman R - Altena L 0-1 
Eijk J v - Straal H 1-0 
Vries R de - Kooy A vd 1-0 
Stevens W - Krol G 1-0 
Hulsebosch W - Seventer T v 1-0 
Til J v - Jansen G ½-½ 
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RANGLIJST NA 4 RONDEN 
  Punten PntTot Pltot Rating 
l Hulsebosch W 223½ 683 2 1790 
2 Jansen G 222 752 1 1715 
3 Meer L vd 220½ 447 13 1220 
4 Stevens W 204½ 613½ 3 1670 
5 Altena L 179½ 426½ 15 1240 
6 Lunenborg A l76 499½ 6 1415 
7 Til J v 175 467½ 10 1545 
8 Piepot W 166 291 28 1130 
9 Jonker T 165 475½ 9 1385 
10 Vries R de 163 564 5 1575 
11 Wetten T v 156 388 19 1365 
12 Dun G 152½ 390 18 1200 
13 Eyk J v 150½ 423½ 16 1570 
14 Seventer T v 148½ 578 4 1635 
15 Hofman R 140 345½ 21 1360 
16 Pieters J 139 486 8 1260 
17 Oldenkamp J 125½ 465 11 1435 
18 Veninga R A 116 306 24 1080 
1S Jonge L de 112 451½ 12 1400 
20 Hoorn J v 110½ 344 22 1245 
21 Ike G R 105 298 26 1105 
22 Krol G J 103 499 7 1465 
23 Lahuis H 102½ 160½ 31 945 
24 Bosma L D 95½ 200 30 940 
25 Riethorst K 90 291½ 27 1355 
26 Borgman H 89½ 299½ 25 1125 
27 Reinders H 87½ 152½ 32 1175 
28 Storm J P 79 230 29 1025 
29 Straat H 76 446 14 1455 
30 Ploeger P 743½ 358 20 1375 
31 Duinkerken G 73½ 324½ 23 1110 
32 Zijffers R 62 132 33 880 
33 Kooy A vd 60 423 17 1565 
34 Kremer H 27 94½ 34 805 
 
STAND PER GROEP. Groep A.  
 
1. W. Hulsebosch 223½ 
2. G. Jansen 222 
3. W. Stevens 204½ 
4. J. v Til 175 
5. R. de Vries 163 
6. J. v Eijk 150½ 
7. T. v Seventer 148½ 
8. G. Krol 103  
9. K. Straat 76 
10. A. vd Kooy 60 
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Wim Hulsebosch ligt nu net een puntje voor op Gert Jansen - nog 
negenenzestig te gaan. Ik ben benieuwd of hij dit redt. Opvallend is 
de verre terugval van de heer vd Kooy - maar ja, al s je in tijdnood 
ook volle torens gaat weggeven ... 
In ieder geval verkeert hij, samen met de promovend i Krol en Straat, 
in de gevarenzone. Maar er zijn nog elf rondes te s pelen, voor deze 
drie heren is er nog alle kans op herstel.` 
 
Groep B  
1. L. Altena 179½ 
2. A. Lunenborg 176  
3. T. Jonker 165 
4. R. Hofman 140 
5. J. Pieters 139 
6. J. Oldenkamp 125½ 
7. L. de Jonge 112 
8. J. v. Hoorn 110½  
9. H. Reinders 87½ 
10. P. Ploeger 75½ 
 
De heer Altena schijnt van plan te zijn in een seiz oen naar de A-
groep door te stoten. Samen met mw. Lunenborg en Ti no Jonker is hij 
in ieder geval een grote kanshebber voor een toppos itie. Maar ie 
daaropvolgende acht spelers zijn nog lang niet kans loos. 
De weg van de heer Altena schijnt de heer Reinders in omgekeerde 
volgorde af te willen leggen: in een seizoen van de  A naar de C-
groep. Ook Pieter Ploeger kampt nog met zijn vormve rlies. Als vorig 
jaar moet hier een waarschuwend vingertje geheven w orden. Als beide 
heren zo doorgaan, degraderen ze. 
 
Groep C.  
1. L. vd Meer 220½ 
2. W. Piepot 166  
3. T. v Wetten 156 
4. G. Dun 152½ 
5. R. Veninga 116 
6. G. Ike 105 
7. K. Lahuis 102½ 
8. L. Bosma 95½ 
9. K. Riethorst 90 
10. K. Borgman 89½ 
11. JP. Storm 79 
12. G. Duinkerken 73½ 
13. R. Zijffers 62 
14. H. Kremer 27 
 
Ontketend lijkt hij wel, de heer vd Meer. Om de een  of andere reden, 
mept hij nu iedereen van het bord, en staat al ver voor. Op weg naar 
de B-groep? Op enige afstand volgen de heren Piepot , v Wetten en 
Dun. Uiteraard is er nog weinig van te zeggen wie h ier de beste 
kansen maken. 
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Eind vorig jaar werd in Groningen een grootmeestert oernooi gehouden, 
uit dit toernooi (gewonnen door de jonge Engelsman Adams, voor o.a. 
Piket, Khalifman en Rogers) enkele partijen, geanal yseerd door de 
spelers zelf. 
Rogers-Shirov 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 d6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 Pf6 6.Le2 e5 7.Pb3 Le7 
8.0-0 0-0 9.Te1 Het begin van een zwak plan, wat leidt tot een 
gelijke stelling binnen vijf zetten. 
9...Le6 10.Lf1 a5 11.Pd5 a4 12.Pxe7 Dxe7 13.Pd2 d5 14.c3 d4 15.Pf3 
Tfd8 16.Dc2 Lg4 17.Ph4 a3 18.bxa3 dxc3 19.Dxc3 Pd4 20.Lb2 Tac8 
21.Dg3 Pc2 22.Lxe5 Pxe1 23.Txe1 Tc2 24.h3 Ph5?! Zwart heeft zich 
uitstekend verdedigd, en kon met 24...Le6 een duide lijk voordeel 
bereiken.  
25.Dxg4 Dxe5 26.Pf5 g6 27.Tb1 Tc7 28.Pe3 Pf6 20.Db4 Kg7 30.Tb5! Dd4 
31.Pf5 Shirov had dit overzien. 
Ogenschijnlijk lijkt het te winnen, maar 
het had behoren te verliezen. Na 31.Dg3 Dc3 
32.e5 (of 32.Txb7 ?) is zwart in grote 
problemen. 
31.gxf5 32.Dg3 (diagram 1)  
32...Kh8? In tijdnood miste Shirov 
32...Pg4!! 33.hxg4 Tc1! 34.gxf5 Kh8 waarbij 
wit's loper op f1 verloren gaat. 
33.Dxe7 Pxe4 34.Df4? Na 34.Txf5 kan zwart 
opgeven. 
34...Pc3 35.Dxd4 Txd4 36.Tb3 Pe4 37.Td3 Ta4 
38.Le2 Kg7 39.f3 Pg3 40.Kf2 f4 41.Tb3 Pxe2 
42.Kxe2 Kf6 43.Txb7 Txa3 44.Tb2 Kg5 45.Kd1 Kh4 46.Kc1 Kg3 47.Td2  
Een betere poging was 47.Te2?! geweest, omdat dan d e verdediging 
zoals die in de partij gevoerd werd, zou falen omda t de witte koning 
e7 bereikt, in plaats van d7. Desondanks kan zwart nog steeds remise 
bereiken met 47...Ta8 48.Kb2 Tb8 49.Kc3 Ta8, een va riant die 
veiliger is dan Shirov's keuze in de partij.  
47...h5 48.Kb2 Ta8 49.a3 h4 50.Kb3 Tb8 
51.Kc4 Tc8 52.Kb5 Tb8 53.Kc6 Tc8 54.Kd7 Ta8 
55.Ta2 Txa3 56.Txa3 56.Kd6 Kxh3 58.Ke5 Kg3 
59.Ke4 h3 60.Ta5 h2 61.Tg5 Kf2 62.Th5 
(diagram 2) 
62...Kg2?? Shirov zag dat 62...Kg3 63.Th8 f5 
64.Kxf5 Kxf3 65.Txh2 Kg3 remise zou worden, 
maar hij wilde wat eenvoudiger. 63. Kxf4 h1D 
64.Txh1 Kxh1 65.Kg3! Een ongewoon idee. Na 
65...Kg1 66.f4 Kf1 67.Kf3 Ke1 68.f5 Ke2 
69.Ke4 Kc3 70. Kd5 Kb4 71.f6 wint wit Daarom 
gaf zwart op. 1-0 
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Khalifman-Adams 
l.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4 4.Ld2 De7 5.g3 Pc6 6.Pc3 Lxc3 7.Lxc3 Pe4 
8.Te1 d6 9.Lg2 De huidige theorie stelt 9.d5 voor als meer kritie k. 
9...Pxc3 10.Txc3 e5 11.d5 Pb8 12.0-0 
Interessant zou hier 12.c5 zijn, omdat 12.dxc5 niet  goed is na 
13.Pxe5. Na het geforceerde antwoord 12...0-0 13.c6  ontstaat een 
zeer ongewone positie, waarin ik wit zeker niet sle chter vind staan.  
12...0-0 13.Pd2 a5 Eerst dacht ik dat deze zet niet mogelijk was 
vanwege 14.Ta3 met het idee b2-b4, maar zwart heeft  als antwoord het 
paradoxale 14..Ta6.  
14.c5!? Een ambitieuze zet, maar geen slechte. Na minder f orcerende 
zetten krijgt zwart redelijk spel. 14...Pa6 Natuurlijk is 14.dxc5 
15.Pb3 Pa6 16.Dc2 b6 17.d6 niet goed voor zwart. 15.cxd6 cxd6 16.Pe4 
Dd8 (zie diagram 3)   
17.a3? Een serieuze fout, die wit in 
problemen brengt Natuurlijker zou 
zijn geweest 17.Db3 Pc5 18.Db6 Pa4 
19.Dxd8 Txd8 20.Ta3 b5 21.Pxa5 Txa5 
22.b3 met gelijk spel. 17...b5 
18.Pd2 Ld7 19.Db1 b4 20.axb4 axb4 
21. Tcc1 Pc5.  
Nu heeft zwart een sterk initiatief 
en het is moeilijk te zien hoe wit 
kan vermijden dat hij een slechte 
loper krijgt tegenover een zeer 
sterke paardenpositie 22.Pe4 Lf5 
23.Tc4 b3 Niet 23...Db6 24.Pf6  
24.Dc1 Lxe4 25.Lxe4 f5 26.Lg2 Da5 
27.h4 Na deze zet heeft wit geen 
enkele mogelijkheid meer om het spel te redden. Mis schien was 27.De3 
een beter idee 27...Db5 28.Dc3 Pa4 29.Db4 Dxb4 30.Txb4 Tfb8 31.Txb8 
Txb8 32.Tb1 Tc8 33.Lh3 g6 34.e4 Tc2 35.Ta1 Pc5 36.exf5 Txb2 37.fxg6  
Na 37.f6  Ta2 wint zwart zelfs nog sneller. 37...hxg6 38. Le6 Kf8 
39.Ta8 Ke7 
 
Hier viel wit's vlag, hoewel zijn positie al hopelo os was.  0-1. 
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Piket - Brenninkmeyer . 
 
1.d4 e6 2.Pf3 Pf6 3.g3 Een sterk wapen van Genna Sosonko. 3...d5 Zo 
komen we in het Catalaans terecht Alternatieven zij n 3...b6 en 
3...b5 4.Lg2 Le7 5.0-0 0-0 6.c4 c6 7.Dc2 b6 8.Pe5 Lb7 9.Lf4 dxc4 
Wint een pion maar wit heeft meer dan genoeg compen satie 9...Pbd7 is 
niet goed vanwege 10.cxd5 Pxe5 11.d6 Pf3 12.Lxf3 en  wit staat beter  
10.Dxc4 La6 11.Dc2 Dxd4 12.Td1 Dc5 13.Pc3  
(diagram 4)  

13...Pd5?!  
Het is moeilijk deze voor de hand liggende 
zet te bekritiseren, aangezien het beste 
antwoord 13...Lb7 gevolgd door b5 er ook 
niet erg aantrekkelijk uit ziet voor zwart. 
14.Pxd5 cxd5 15.Db2! Db4 16.Dxb4 Lxb4 17.e4 
d4 Na 17...Lb7 18.exd5 exd5 19.Lxd5 Lxd5 
20.Txd5 Pa6 21.a3 Le7 22.b4 Lf6 23.Tc1 
staat wit beter vanwege het zwarte paard op 
a6 18.Txd4 Lc5 19.Td2 f6 20.Pd3 Pd7  
Na 20.Lxd3 blijft zwart na 21.e5 fxe5 
22.Lxa8 exf4 23.Txd3 fxg3 24.hxg3 een 
kwaliteit achter.  

 
21.e5 Tac8 22.exf6 gxf6 23.Lh6 Tfc8 Niet 23...Tfd8 wegens 24.Pf4!   
24.Pxc5 Pxc5 25.Tad1 Kf7 25...Lb5 verliest na 26.Lf3 met het idee 
Lh5. 26.b4 Pa4 27.Td7 Te7 28.Lf3 Txd7 29.Txd7 Kg6 30.Txa7 Lb5 31.Le3 
Tc3 32.h4 h5 33.g4 hxg4 34.Lxg4 f5 35.h5 Kf6 36.Ld4  1-0 
 
 

Oplossing stelling: 
 
(1) Na 1...Te2 sneuvelde zwart door 2.Tc8+ Kh7 3.Th 8+ Kxh8 Dh6+ en 
spoedig mat.  
(2) Zwart zou hebben gewonnen met 1...Dxf2 2.Dxf2 L xf2+ 3.Kxf2 Te2+  
gevolgd door Txb2 om de positie verder te vereenvou digen.  
De meer gepointeerde methode is 1...Dg4+ (!) (dekt veld c8!) gevolgd 
door 2. Te2. 
 
 


