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Beste clubgenoten, 
Voor alle clubleden en hun dierbaren een spetterend en gezond 2006! 

Helaas was ik de eerste speelavond in 2006 verhinderd en heb ons 

ritueel van elkaar de handen schudden node moeten missen.  

Maar middels de nieuwe Aanzet, fantastisch dat hij er weer is, krijg ik 

toch de kans jullie een heel goed jaar te wensen. Een jaar waarin de 

prachtigste partijen afgewisseld zullen worden door de meest 

afgrijselijke blunders. Een jaar waarin het sportieve plezier de 

boventoon voert. 

De ingestelde commissie van beroep is werkloos gebleven en ik hoop 

van ganser harte dat dit ook in 2006 zo zal blijven. Ik roem in mijn 

omgeving altijd de sfeer waarin de partijen gespeeld worden. Ik hoop 

dat ik deze waardering nog lang mag uitspreken.  

De externe competities zijn volop in gang. De resultaten blijven 

wisselend maar we blijven er tegenaan gaan. Deze maand organiseert 

onze club, lees Frans, sinds lange tijden een schoolschaak-

kampioenschap. De deelname is heel bemoedigend. Prettige geluiden.  

Tenslotte wil ik jullie er op wijzen dat onze regio komende maanden 

weer goed in de –traditionele- toernooien zit. Ik hoop dat velen van ons 

deel zullen nemen aan Boertjestoernooi, Boerenkooltoernooi en 

natuurlijk ons Paastoernooi. 

Ik wens een ieder een fijn schaakjaar,  
 
 Bert 
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Schoolschaak 
Het is na vele jaren zonder weer eens gelukt: zes scholen doen mee aan 

het basisscholenkampioenschap voor Hoogeveen e.o. dat 1 dag na 

verschijnen van deze Aanzet gehouden wordt. We zijn te gast bij 

basisschool De Goudvink in Wolfsbos. Verder deelnemende scholen 

zijn de Regenboog en het Rastholt (Trasselt), de Palm (Elim), de 

Morgenster (Krakeel) en de Hoeksteen (Nieuwlande). Sommige scholen 

doen met 5 leerlingen mee, de grootste ploeg (13) komt uit Elim zoals 

het er nu uitziet. In totaal nu 46 aanmeldingen. Het is de bedoeling een 

indivi-dueel toernooi te houden, dan kunnen alle liefhebbers in 

principe meedoen, zonder dat iemand moet afvallen omdat er teveel of 

te weinig zijn voor (nog) een viertal. De resultaten van de beste vier per 

school opgeteld geeft het school-klassement. De winnaar, en (bij 

voldoende deelname)  misschien ook de nr. twee, mogen naar de 

Drentse finale in maart. 
 

Stilte in de zaal 
 
Zoals hiernaast in het programma te zien is, zullen hier de komende 

weken zeer geregeld externe thuiswedstrijden gespeeld worden. 

Zullen we onze goede voornemens weer in herinnering brengen:  

- Thuisteams om half acht aanwezig en zo snel mogelijk na het vertrek 

van de jongste jeugd proberen te beginnen met de wedstrijd; 

- Echt stilte in de zaal, dus de begroetingen en laatste nieuwtjes 

uitwisselen op de gang bij het prikbord, dat staat niet voor niets aan het 

begin van de avond daar; of nog liever: neem het eerste kopje koffie met 

een praatje aan de bar, is Eddy (of John) ook happy. 

- Na afloop van de partij in elk geval op fluistersterkte nakaarten. Nog 

liever een hoek van de zaal opzoeken waar de meeste partijen al zijn 

afgelopen. 

Zo zijn we een goede gastheer voor bezoekers van andere clubs en 

maken we onze reputatie waar van een gezellige club waar de goede 

sfeer toch geen belemmering mag zijn voor serieuze speelomstandig-

heden. Het bestuur 
 

 3

Programma 
 

W
ee

k 

d
at

u
m

 

N
o

sb
o

 1
 

N
o

sb
o

 2
 

N
o

sb
o

 3
 

In
te

rn
e 

Je
u

g
d

 

Opm. 
3 17-jan 14 + 

 18-jan Schoolschaakkamp. 

 20-jan 4
Kasteel 3 (j) - Hgv3; Assen 4 -
Hgv4 

4 24-jan 5 4 15 +Hgv 1 - Unitas 6; Hgv 2 - Kasteel 2 
5 31-jan B3/? +3e ronde beker 
6 7-feb 1 + loting kwartfinale 

 13-feb 5 SISSA 3 - Hgv 2 
7 14-feb 6 2 +  

 17-feb Groningen 6 (j) - Hgv 1 
8 21-feb S Gsnelschaak 
9 28-feb 5 3 +Hgv3 - Vth'mond;  

 3-mrt 5
Hgv4 - Oostermoer 3; Hgv5 -
Kasteel 3 (j) 

10 7-mrt 7 6 4 +Hgv 1 - Haren 3; Hgv 2 - Assen 3 
11 14-mrt BHF (B) 5 +laatste dag KwF Beker 
12 21-mrt 6 PE1 loting halve finale 

 27-mrt 6 Valthermond - Hgv 5 

13 28-mrt 7 + 

 31-mrt 6 ESG 4 (j) - Hgv3; Kasteel 4 - Hgv4 

14 4-apr 8 + 

 10-apr 7 ESG 2 - Hgv 2 

15 11-apr 9 + 

 15-apr Paastoernooi 

16 18-apr 

(B)

10 PE2laatste dag HF Beker 

 21-apr 8   Assen 2 - Hgv 1 

17 25-apr         Geen Schaken: viering Proklamasi RMS 

 28-apr 7 Hgv5 - ESG 4 (j) 

18 2-mei S GSsnelschaak 

19 9-mei 9 11 +Hgv1-Lewenborg 2 in Groningen 
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Het Eerste 
 
Op 28 november moesten we spelen tegen Staunton 2. We waren al 
gewaarschuwd voor deze tegenstander omdat ESG gelijk had gespeeld 
tegen Staunton. De wedstrijd ging de hele avond gelijk op. Lunenborg 
verloor weliswaar snel, maar Sadallah won zijn partij redelijk snel. 
Janmaat wist later zijn partij ook te winnen. Hij moest eerst secuur 
verdedigen, maar na een foutje van zijn tegenstander wist Janmaat hier 
vakkundig van te profiteren. De eerste remise van de avond kwam op 
mijn naam. Ik had initiatief, maar daar bleef het ook bij. De Jong 
speelde ook remise. Zijn loperpaar was niet voldoende om nog op 
winst te spelen. Van der Sluijs liet deze avond wederom zien dat hij 
sterk kan aanvallen. Zijn tegenstander werd overrompeld.  
Helaas verloor Snuverink. In een onduidelijke opening verloor hij een 
pion en later de partij. Kloppenburg had nu genoeg om remise te 
spelen. Hij had een stuk geofferd voor 2 pionnen en kreeg een sterk 
aanval hiervoor. Zijn tegenstander hield heel lang stand, maar moest in 
tijdnood toch zijn hoofd buigen. Eindstand 5-3 
 

Staunton 2 1771  - Hoogeveen 1787 3-5 
L.J.A. Damen 2012  - O. Sadallah 2034 0-1 
H.G. Seijen 1834  - G. Kloppenburg 1973 0-1 
P.H. Wilhelm 1740  - C. Mol 1872 rem 
P.R. Dijkhuis 1797  - B. Janmaat 1797 0-1 
J. Hollander 1738  - K. v/d Sluijs 1751 0-1 
R.J.ter Steeg 1746  - M. Snuverink 1609 1-0 
J. Hettinga 1598  - D. de Jong 1593 rem 
J.J. Groot 1699  - T. Jonker 1666 1-0 
 
Twee weken later kregen we ESG op bezoek. Onze gevreesde 
tegenstander! Maar dat viel aan het begin op de avond. Ikzelf besloot 
om het remise-aanbod van mijn tegenstander te accepteren, omdat op 
de overige borden goed gespeeld werd door ons.  Lunenborg liet zien 
dat ze thuis hoort in het eerste team. Door een schitterende combinatie 
wist ze de dame te winnen van Van Os en uiteindelijk de partij. Ook 
Janmaat wist zijn partij weer overtuigend te winnen. En Van der Sluijs 
accep-teerde het remise-aanbod van zijn tegenstander. Het leek 
allemaal goed te gaan deze avond.  
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Een voorzichtige prognose van mijn kant was een 6-2 overwinning. 
Maar het liep totaal anders! Jansen kwam steeds moeilijker te staan en 
verloor uiteindelijk een aantal pionnen. Zijn tegenstander maakte het 
zichzelf nog lastig door steeds lang na te denken waardoor hij in tijd-
nood kwam. Met nog enkele seconden te gaan, haalde hij de 40 zetten 
en Jansen gaf het op. Ook van Seventer verloor zijn partij. In een 
konings-gambiet wist hij wel zijn extra pion te behouden, maar 
uiteindelijk kon zijn tegenstander een sterke koningsaanval opzetten, 
wat niet door van Seventer kon worden weerlegd 
Kloppenburg en Sadallah speelden nog. Kloppenburg stond ongeveer 
gelijk, maar weigerde remise te accepteren. Een paar zetten later gaf hij 
een toren weg en verloor de partij. Hierdoor was Sadallah gedwongen 
om op winst te spelen in een gelijke stelling tegen Essent-winaar Voss. 
Sadallah probeerde het wel (ging remisevarianten uit de weg) maar dat 
was teveel gevraagd en hij ging uiteindelijk strijdend ten onder. 
Eindstand 3-5 Christiaan Mol 
 

Hoogeveen 1 1801  -  ESG 1 1793 3-5 
O. Sadallah 2034  -  J.H. Voss 1937 0-1 
G. Kloppenburg1954  -  A.W.M. Selten 1639 0-1 
C. Mol 1872  -  E.C. Hondema 1814 rem 
B. Janmaat 1797  -  G. Dijkstra 1607 1-0 
G. Jansen 1716  -  D.Y. Tobben 1778 0-1 
K. v/d Sluijs 1751  -  W.G. Fokkens  rem 
T. van Seventer1609  -  C. Douwes 1915 0-1 
A. Lunenborg 1674  -  J.C. van Os 1863 1-0 
 
 Klasse 1B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ra TPR 
1. ESG 4 7 20 x 5 . 5 . 4 . 6 . . 1855 1813 
2. Haren 3 4 6 19 3 x . . 4½ . 5½ 6 . . 1758 1785 
3. Oostermoer 4 6 18 . . x 3 . 4½ . . 5½ 5 1808 1739 
4. Hoogeveen 4 5 17 3 . 5 x . 5 4 . . . 1796 1793 
5. Lewenborg 2 4 4 17 . 3½ . . x . . 3½ 5 5 1655 1674 
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Haren 5 - Hoogeveen 2 
 
Op 2 december speelden we onze derde wedstrijd tegen Haren 5 in de 
dovenschool in Haren, altijd een bruisend centrum van schaakactiviteit. 
Haren is een actieve en grote club met veel (-belovende) jeugdspelers en 
altijd met aanloop van loslopende Groningers die eens een potje komen 
spelen, mede door het samenwerkingsverband met Staunton, dat een 
paar kilometer noordelijk in Groningen Zuid de thuisbasis heeft.  
Haren 5 werd vorig jaar kampioen in de klasse waar ons vierde zo knap 
meedraaide in de top. Op papier dus net zulk kanonnenvoer als 

Veendam 2 dat uit de andere 3
e
 klasse is gepromoveerd, maar het is 

goed te bedenken dat dit team in feite de reserves zijn van het door ons 
gevreesde Haren 3 dat al jaren net boven ons eerste eindigt in de eerste 
klasse. Haren 4 bestaat nl. ook dit jaar weer in de basisopstelling uit de 
leden van het voormalige Morphy’s Law. 
Ondanks twee externe wedstrijden (Haren 4 speelde tegen Bedum) was 
het toch niet zo druk als het vorig jaar wel eens geweest is. Er waren 
maar zes partijen in de interne competitie. Wat dat betreft doen wij het 
toch nog steeds een stuk beter: de dinsdag erna hadden wij met de 
thuiswedstrijden van het derde en vijfde in totaal dertig partijen! 
 
De wedstrijd verliep voor ons probleemloos. Hofstee had in 18 zetten 
zijn tegenstander opgerold. Ondergetekende had er mede door het 
tempo van zijn tegenstander een uurtje langer voor nodig om te 
winnen. Dat ging niet vanzelf, ik gaf eerst mijn openingsvoordeel weer 
uit handen en zag pas halverwege een geforceerde dameruil-met-
pionwinst voor mijn tegenstander dat ik zonder dames op het bord een 
stuk kon winnen met een paardvork. Hij had het dus ook niet zien 
aankomen en gaf een paar zetten later op.  
Nog een uur later had Danker zijn rustig opgebouwde voordeel verzil-
verd en mocht Jonker na een mislukte aanval remise noteren. De winst 
was binnen en daarna kreeg ook De Jonge remise in een eindspel met 
een pion minder. Stevens had bijna de volle tijd nodig, maar kreeg tot 
slot wel een vrijpion die de beslissing bracht.  
 
Het lijkt erop dat we nu de twee degradatiekandidaten flink hebben 
afgedroogd en hopen dat het de aanstaande kampioen is (Kruit) die van 
ons gewonnen heeft.  

 7

De resterende wedstrijden zullen we ons moeten bewijzen tegen 
ongeveer gelijkwaardige tegenstanders. De slotronde tegen ESG 2 kan 
wel eens de sleutelwedstrijd zijn. 
 Frans van Amerongen 
 
Haren 5 1518  -  Hoogeveen 2 1624 1-5 
P. Smits 1667  -  F. van Amerongen 1603 0-1 
M.G. Klijn 1593  -  M.W. Jonker 1666 rem 
K. Beukema 1507  -  K. Hofstee 1616 0-1 
S.H. Bloemen   -  W. Stevens 1632 0-1 
C. Graafland 1495  -  R.J. Danker 1638 0-1 
L. Oosterhuis 1327  -  L.de Jonge 1586 rem 
 

 Klasse 2B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR  
1. J.H.Kruit 6 12 x 4 . . . 4 4 . 1694 1674  
2. Hoogeveen 2 4 12 2 x . . . . 5 5 1619 1676  
3. SISSA 3 4 10½ . . x 4½ 2½ . . 3½ 1584 1601  
4. Assen 3 4 10 . . 1½ x 4½ . 4 . 1576 1625  
5. ESG 2 4 10 . . 3½ 1½ x 5 . . 1610 1603  
 
 
 
 

Hoogeveen 3 
 

Donderdag 24 november zijn we op bezoek geweest in Dwingeloo. 

Dwingeloo heeft na jaren afwezigheid weer een 2e team in de Nosbo-

competitie. Het 1e van Dwingeloo is vorig jaar gepromoveerd naar de 

1e klasse en heeft dit seizoen ons 1e team op een 4-4 weten te houden. 

Het 2e team heeft een gemiddelde rating dat gelijk is aan ons 3e team. 

Van tevoren wisten we dus dat we geen gemakkelijke avond zouden 

krijgen. 

 

Op bord 1 kwam ik een bekend gezicht tegen, namelijk Jetze van der 

Veen. Ook Fokko Doornbos was aanwezig, spelend in de interne com-

petitie. Beiden waren vorig jaar nog lid van onze club. 
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Op alle borden ging de strijd de eerste anderhalf uur aardig gelijk op. 

Marijn wist toen een positionele voorsprong om te zetten in een over-

winning. Voordat zijn tegenstander er weet van had, stond hij mat. Ook 

Jurjen kwam even later een puntje melden. Maar toen kwamen de 

mindere berichten. Ikzelf kwam er niet aan te pas tegen Jetze, waardoor 

het 2-1 werd. Jan ging door zijn vlag, “dat is me nog nooit overkomen”, 

terwijl hij een duidelijke voorsprong had. Jeroen wist knap zijn 

tegenstander op remise te houden; nadat hij even had geïnformeerd bij 

de teamleider of hij remise mocht afdwingen, ging hij over tot 

zetherhaling. 

Toen was alleen Mark nog aan het schaken tegen dhr. Moerland. 

Aangezien de tussenstand 2,5-2,5 was, was de teamprestatie terug-

gebracht naar het resultaat van één partij. Mark liet zien dat hij onder 

druk ook goed kan schaken. Hij wisselde de ene mooie zet af met de 

andere. Nadat beide spelers nipt de tijdscontrole hadden overleefd, en 

de laatste minuten op de klok verschenen, wist Mark toch knap één 

pionnetje voorsprong om te zetten in de overwinning.  

Eindstand: 3,5-2,5. Waar wij natuurlijk heel gelukkig mee waren! 

 
Dwingeloo 2 1569  -  Hoogeveen 3 1539 2½-3½ 

J. v/d Veen 1605  -  M. Snuverink 1609 1-0 

A. Koster   -  M. Hofstra 1602 0-1 

P. Tijssen   -  J. van Til 1533 1-0 

B. de Kwaasteniet 1532  -  J. Bottema 1462 rem 

E. Moerland   -  M. v/d Neut 1460 0-1 

W. de Sitter   -  J. Rooze 1570 0-1 

 

Een ieder was nog nauwelijks klaar met het uitpakken van de Sinter-

klaascadeaus, of de volgende tegenstander stond alweer voor de deur. 

Dinsdag 6 december kregen wij Ter Apel op bezoek. En dat zij geen 

cadeautjes zouden geven bleek wel die avond. Aangezien Hoogeveen 5 

diezelfde avond Dwingeloo 2 ontving, was de speelzaal goed gevuld. 

En om ook de innerlijke mens goed te vullen, had onze voorzitter 

overal schaaltjes met lekkernij  neer gezet. Al tijdens de schaakschool 

kwam het lekkers op tafel, waar onze jeugd wel raad mee wist. 
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Ter Apel is een sterk team. We wisten dat we vol aan de bak moesten 

om een goed resultaat te behalen. Ook deze avond gingen alle partijen 

weer gelijk op. Na een kleine twee uur spelen stond er nog steeds 0-0 op 

het ‘scorebord’. Jurjen vond dat waarschijnlijk maar niks, want het 

duurde niet lang, of het eerste punt was binnen. Jeroen had een sterke 

tegenstander getroffen, helaas kon hij deze keer geen potten breken en 

verloor.  Nadat Marijn bekwaam zijn tegenstander op remise hield was 

de tussenstand 1,5-1,5. Op de overige drie borden leken alle partijen af 

te stevenen op remise. Wat geen slecht teamresultaat zou zijn, maar 

aangezien we toch een beetje de ambitie hebben om misschien wel 

kampioen te worden, mochten we eigenlijk geen matchpunt verliezen. 

Nadat Jan een aanval van zijn tegenstander wist af te slaan, berustten 

ook hij en zijn tegenstander in remise. Ik liep even naar Mark z’n partij. 

Mark liep ook even naar mijn partij. Beide partijen leken remise te gaan 

worden. Dus we speelden nog maar even door. Na nog een hele strijd 

te hebben geleverd, kon ook Mark een halfje bijschrijven. Tussenstand 

werd dus 2,5-2,5. Mijn tegenstander bood toen remise aan. Maar ik had 

toen al een pionnetje kunnen afsnoepen. Snoepen mag toch in de 

decem-bermaand? Acht zetten later gaf mijn tegenstander op, omdat hij 

niet meer kon voorkomen dat net die ene pion voorsprong omgezet kon 

gaan worden in een dame. 

Hoogeveen 3 heeft hiermee de volle zes matchpunten uit drie 

wedstrijden weten te bemachtigen. Onze grootste concurrent in deze 

klasse, Valthermond, heeft ook nog geen punten laten liggen. Onze 

laatste thuiswedstrijd, al op 28 februari is tegen Valthermond. Tevens 

mogen wij nog twee keer uit spelen tegen de jeugdteams van 

Coevorden en Emmen. Marc Snuverink 

 
Hoogeveen 3 1539  -  Ter Apel 1495 3½-2½ 

M. Snuverink 1609  -  K. Lorteye 1505 1-0 

M. Hofstra 1602  -  L. Huls 1623 rem 

J. van Til 1533  -  R. Draijer 1540 rem 

J. Bottema 1462  -  A. Veninga  0-1 

M. v/d Neut 1460  -  M. v/d Weyde 1451 rem 

J. Rooze 1570  -  M. Peters 1358 1-0 
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Partij 
 
Osama heeft zijn beslissende partj uit de voorlaatste ronde in het Essent 
toernooi geanalyseerd voor Aanzet.  
Hij verzocht de redactie daarnaast de partij nog na te lopen met Fritz 
om gemiste tactische kansen op te sporen. Want Fritz kan er in 
positioneel opzicht wel eens naast zitten, maar als hij voor en na een 
gespeelde zet ineens pakweg drie punten hogere of lagere waardering 
aan de stelling geeft, ga er dan maar vanuit dat er ergens een stukwinst 
gemist is. Commentaar van Osama (recht tussen haakjes), van Fritz 
cursief en stellingswaarderingen {tussen accoladen}. 
 
Osama Sadallah - Herman Voss, Essent Amateurs 2005 (8), 28-10-2005  
Mijn voorbereiding voor dit toernooi was goed en met een duidelijke  
doelstelling: het toernooi winnen. Volgens mij heb ik een goed toernooi 
gespeeld, helaas dat het ergens mis ging. In geen van de negen partijen 
die ik gespeeld heb kwam ik in de opening en in het middelspel in het 
nadeel. Ik had moeite met de afwerking van de partij. Misschien moet 
ik erkennen dat mijn zwakke punt is het endspel of laat ik het zo 
zeggen, na drie uur spelen merk ik dat ik moe ben omdat ik veel 
energie steek in de opening en in het middenspel. 
 
1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lf4 c5 4.f3 Da5+ 5.c3 Pf6 6.d5 Db6 7.b3 e6 8.e4 

exd5 9.exd5 d6 10.Dd3 Le7 11.Pd2 0-0 12.g4 Te8 13.Pe2 Pbd7 14.c4  (ik 
heb het veld c4 bewaard voor mijn paard op d2 maar na de zet g4 zag ik 
meer kansen in de koningsvleugel dus een pion op c4 dekt d5 en maakt 
een stevig centrum en dat heb ik nodig voor de aanval.)  
14…Pf8 15.Lg2 Pg6 16.Lg3 Pd7 17.0-0 Pde5 18.Dc2 Tf8 19.h3 Dd8 20.f4 

Pd7 21.Le4 Te8 (De laatste zetten van zwart toont dat hij geen plan 
heeft, hij wacht gewoon en reageert op 
de zetten van wit.)  

22.g5 Pdf8 23.Kh2 Dd7 24.Pg1 a6 25.a4 

Tb8 26.Ld3 b6 27.Tae1 Tb7 28.Pe4 f6 

29.h4 b5 (diagram 1) 

Vanaf zet 25 is voor Fritz veld f5 erg 

belangrijk. Hij geeft zet na zet aan dat wit 

zijn pion zou moeten opschuiven voor een 

voordeeltje en zwart heeft niet beter dan zich 
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opsluiten door dit te verhinderen met zelf f5 te spelen. Dat voordeel is 

inmiddels al opgelopen tot bijna 2 pionnen; wit verovert natuurlijk b5 maar 

ook d6 of c5 is niet meer te redden. (30.f5 Pe5 31.Lxe5 dxe5 32.cxb5 Td8 33.d6 

Lxd6 34.gxf6 Kh8)  

30.axb5 axb5   (zwart offert een pion omdat hij gewoon vastzit)   

31.cxb5 Ta7 32.Ta1 Txa1 33.Txa1 (zelfs een open lijn wordt makkelijk 

ingenomen door wit) 33…Lb7 34.Pc3 ?!  (op de klok heeft zwart nu 

ongeveer 10 minuten terwijl wit ongeveer 45 minuten heeft.) en het witte 

voordeel is na deze zet practisch verdwenen!  

34…Ld8 35.Lf5 Dc7 36.h5 Pe7 37.Te1 

Lc8  diagram 2 
...nu had wit de zwarte stukken verder 
uiteen kunnen spelen met het pionoffer 
38.b6! Db8 [Dxb6? 39.Lxc8 Pxc8? 40.Txe8] 
39.Lxc8 Dxc8 40.gxf6 gxf6 41.De2 Dd7 
[41...Lxb6 42.Pe4!] 42.f5 Lxb6 [42...Dxf5 
43.Pb5 Dg5 44.Ph3]. 

 

38.Ld3 Lg4 39.gxf6 gxf6 40.h6 Dd7 {+2.7} 41.f5 ?! {-0.1} Lange tijd was dit 

een goede voortzetting, maar net na de tijdcontrole gooit wit al zijn voordeel 

weg. Na Pxf5 volgt torenruil op e8 en dan wordt ook de D weer bij de 

verdediging van f5 betrokken via Dh5+. 

Nu het even niet lijkt te lukken om de aanval voort te zetten, is het handig om 

een dreiging op de andere vleugel erbij te scheppen met 41.b6!? Fritz rekent uit 

de losse pols uit dat die pion doorloopt of anders de verdediging zover ontregelt 

(Lxb6 of Dc8) dat wits mataanval dan wel doorslaat, te beginnen met 42 Pe4. 

Ook komt dan Lb5! in de stelling. 

41...Pc8 {+3.6} laat zijn kans op ontsnapping lopen: 41...Pxf5 {0.1} 42.Txe8 

Dxe8 43.Df2 met gelijke stelling (43.Lxf5? Dh5+ en zwart staat al iets beter) 

42.Dg2 {+3.6} Lh5 {+6.5}  

Dit moet onmiddellijk verliezen. Het beste werkt alweer 43.b6 Kh8 44.Lb5 

Dxf5 45.Lxe8 Lxb6  46.Lxh5 Dxh5+ 47.Dh3 Dxh3+ 48.Pxh3 Kg8 49.Te8 en 

zwart wordt opgerold. Maar Fritz heeft makkelijk praten: dat vroeg wel veel 

rekenwerk en uiterste nauwkeurigheid, o.a. met de zetvolgorde. 
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De vermoeidheid zal een rol gespeeld 

hebben. 

43.Lh4+ Kh8 {+5.0} 44.Pe4? diagram 3 

Nu gaat zwart hergroeperen en later zelfs de 

aanval overnemen,  nog steeds was b6 en 

Lb5 aangewezen. 

44...Df7 45.Ph3 Pd7 46.Tg1 Pe5! Dreigt 

o.a. Pf3+ 47.Dg7+ Dxg7 48.hxg7+ Kg8 

49.Tg3 nee, zo kun je terugslaan op d3, 

maar dan valt Pe4 49...Pxd3 50.Lxf6 La5 51.Le5 Ld8 52.Lf6 Txe4 53.Lxd8 

Pe5 54.f6 Te2+ 55.Kg1 Td2 56.b6 Pxb6 57.Lxb6 Txd5 58.Pf4 Td1+ 

59.Kf2 Lf7 60.Lc7 Pd7 61.Te3 Pxf6 62.Ke2 Td4 63.Pe6 Te4 64.Txe4 Pxe4 

65.Ke3 Lg6 Pc3 en wit kan opgeven 66.Pf4 Lf5 67.Ph5 d5 68.Kf4 Lg6 

69.Kg4 Kf7 70.Pf4 en hier stopt de notatie, 0-1 
Jammer dat Osama met deze mooiste partij van het toernooi nu net 
moest verliezen. Pak Fritz erbij en laat al die mooie varianten op het 
scherm voorbij trekken! 
 Osama Sadallah/FvA 
 
 
 

10 vragen aan ... Geert Kloppenburg 
 
Hobbies : schaken, klaverjassen en  
   reizen (favoriete bestemming: Israel) 
Favoriete drank : bier 
Favoriete film : actiefilms in het algemeen 
   (James Bond in het bijzonder) 
Vergeet vaak : (tijdens het schaken) zijn problemen 
Zoals : allerlei dagelijkse beslommeringen 
Speelt : 1.d4 (met wit) en  
   1.d4 d5 of 1.e4 c5 (met zwart) 
Verliest door : gebrek aan concentratie 
Gewonnen van : Bruno Carlier 
Grootste wens : weer een eigen familie (gezin) 
Streven : rating boven 2100 Pieter Sybesma 
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Hoogeveen 4 
Zonder iets af te doen aan de prestaties van de overige jeugdspelers wil 
ik speciaal Thijmen,  Mark  en Tim de eer geven van het gelijke spel 
tegen Kruit 2. Alledrie bleven zij zich in een mindere positie (Mark 
moest zelfs op een gegeven moment zijn dame geven om mat te 
voorkomen, en ook Thijmen raakte zijn dame kwijt, zij het dat hij er een 
toren en een loper voor terug kreeg) zo goed mogelijk verdedigen en 
slaagden erin zoveel materiaal terug te winnen dat zij de partij remise 
konden houden.  
 

J.H. Kruit 2 1453  -  Hoogeveen 4 1294 4-2 
C. Joost 1498  -  E. Lesimanuaja 1385 1-0 
O. ten Hoff 1475  -  T. Jocker 1390 1-0 
G. Heller 1453  -  E. de Jonge * 1280 0-1 
J.H. Kruit 1170*  -  T. Norel 1122 1-0 
R. Spaans 1423  -  M. Dijkstra  0-1 
F. Pieterman 831*  -  T. Wiersma  1-0 
 
Thuis tegen HSP 2 kwamen de spelers aan de vier laatste borden er 
helemaal niet aan te pas. Tim zag een mat-in-één over het hoofd. Mark 
kwam niet aan rokeren toe en bezweek onder een koningsaanval. 
Thijmen verspeelde zijn dame door een paardvork en Tom krijgt al na 
een half uur te maken met gevaarlijke penningen en vervelende 
pion=vorken waar hij zich niet goed tegen kan verdedigen.  Ondanks 
verlies van een loper weet Ezra lang stand te houden, maar uiteindelijk 
kan hij niet verhinderen dat zijn tegenstander een pion laat promoveren 
en geeft hij op. Edwin houdt het het langste vol van allemaal en heeft 
bovendien in het resterende pionneneindspel nog kans op remise door 
pat, maar na een foute zet met zijn koning kan de koning van de tegen-
partij binnendringen en verliest hij toch nog. Wim de Berg 

 
Hoogeveen 4 1294  -  HSP 2 1622 0-6 
E. Lesimanuaja 1385  -  A. de Vries 1622 0-1 
E. de Jonge * 1280  -  D. Mittelstadt 1620 0-1 
T. Jocker 1390  -  D.H.M. Dekker  0-1 
T. Norel 1122  -  H. Haitsma 1170 0-1 
M. Dijkstra   -  E. Reintke 1619 0-1 
T. Wiersma   -  K.A. Drent 756 0-1 
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Hoogeveen 5 
Het vijfde was vrij in de tweede ronde. In de derde ronde was de 
thuiswedstrijd tegen Dwingeloo 2, dat maar net verloren  had van ons 
derde. Omdat ze op dinsdag bij ons moesten spelen, ontbrak o.a. hun 
sterspeler Jetze v/d Veen (anders was hij wel bij ons lid gebleven). 
Aan het laatste bord liet David Langbroek (zoon van hun topspeler 
Henk) meerdere kansen op materiaalwinst liggen, waarna Van Dalen 
de partij alsnog in zijn voordeel kon beslissen. Hij trok hiermee de 
stand in evenwicht, want eerder had Piet de Jong al de koning moeten 
omleggen na een woeste dame uitval.  
Reinders weerde zich goed en het is nog steeds de vraag of hij met de 
remise tekort is gekomen of nog geluk gehad heeft. Ook v/d Neut 
kreeg na een spannende pot remise. Van Hoorn overzag een 
rontgenschaakje dat hem een paard en de partij kostte. De Berg kreeg 
tot slot de kans om uit een mindere positie weer terug te komen en 
rondde het af met een winnende aanval. Een verdienstelijk gelijkspel 
was het resultaat.  FvA 

Hoogeveen 5 1350  - Dwingeloo 2 1476 3-3 

J. van Hoorn 1467  - E. Moerland  0-1 

P. de Jong 1376  - P. Thijssens  0-1 

W. de Berg 1324  - B. de Kwaasteniet 1532 1-0 

H. Reinders 1301  - I. Plotnikov 1500 rem 

W. v/d Neut 1330  - B. Vinke 1395 rem 
G. van Dalen 1302  - D. Langbroek  1-0 
 
 Klasse 3A Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR  
1. Hoogeveen 3 3 6 12 x . 3½ . 5 3½ . 1533 1615  
2. Valthermond 2 4 9½ . x . . . 3½ 6 1503 1563  
3. Dwingeloo 2 3 3 9 2½ . x 3½ 3 . . 1507 1387  
4. ESG 4 (j) 2 2 6½ . . 2½ x . 4 . 1318 1478  
5. Hoogeveen 5 2 1 4 1 . 3 . x . . 1378 1380  
 
 Klasse 3B AP Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR  
1. HSP 2 3 4 13½ x 2 . . 5½ . 6 1607 1597  
2. Oostermoer 3 2 4 8 4 x . 4 . . . 1462 1680  
3. JH Kruit 2 3 3 10 . . x . 2 5 3 1426 1446  
7. Hoogeveen 4 3 1 5 0 . 3 . . 2 x 1269 1343 

 15

Stand interne na 13 ronden 
 
 Naam Punten 
 A-groep 
1 Sadallah O. 35.0 
2 Mol Chr. 32.0 
3 Sybesma P. 31.0 
4 Kloppenburg G. 30.0 
5 Jonker T. 29.0 
6 Kelfkens A. 29.0 
7 Janmaat B. 28.0 
8 Stevens W. 28.0 
9 Amerongen F. van 27.0  
10 Jansen G. 26.0 
11 Verwijs J. 25.0 
12 Sluys K. van der 25.0 
13 Snuverink M. 25.0 
14 Seventer T. van 23.0 
15 Jong D. de 23.0 
16 Hofstee K. 21.0 
17 Eggersman M. 20.0 
18 Galenkamp K. 12.0 
      
 B-groep 
1 Hofstra M. 36.0 
2 Lunenborg A. 34.0 
3 Jonge L. de 33.0 
4 Hofman R. 28.0 
5 Til J. van 28.0 
6 Krol G. 27.0 
7 Danker R. 26.0 
8 Krikken J. 26.0 
9 Boeren H. 24.0 
10 Hoorn J. van 23.0 
11 Oldenkamp J. 23.0 
12 Nijmeijer P. 21.0 
13 Neut M. van der 21.0 
14 Jocker T. 16.0 
15 Graaf B. de 16.0 
16 Piepot W. 14.0 

 Naam Punten 
 C-groep 
1 Rooze J. 44.0 
2 Jonge E. de 43.0 
3 Bottema J. 37.0 
4 Antheunisse D. 29.0 
5 Berg W. de 29.0 
6 Jong P. de 28.0 
7 Meer L. van der 27.0 
8 Neut W. van der 26.0 
9 Reinders H. 25.0 
10 Lesimanuaja E. 24.0 
11 Titalauw S. 22.0 
12 Dalen G. van 18.0 
13 Agasi B. 17.0 
14 Bos T. 15.0 
15 Haken A. ten 15.0 
16 Schulte W. 14.0 
17 Norel T. 13.0 
18 Tuls J. 13.0 
19 Untied J. 11.0 
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Spanning in jeugdcompetitie 
 

De jeugdcompetitie is net voor de kerstvakantie begonnen aan de 

tweede competitiehelft. Het belooft een spannende competitie te 

worden. De top drie staat binnen twee punten van elkaar. Opvallend is 

dat bijna iedereen laat zien veel te hebben opgestoken van de schaak-

lessen die ze krijgen. 

Mark Dijkstra is de eerste jeugdkampioen die zijn titel wil verdedigen. 

Hij staat op een eerste plaats, maar krijgt de titel andermaal niet cadeau. 

Nadat hij zich twee keer moest afmelden met griep en een nederlaag 

leed tegen Jan Schepers moest hij zelfs tijdelijk de koppositie afstaan. 

Helaas kon Jan de leiding slechts een week vasthouden. Dat Jan halver-

wege de competitie de eerste plaats in handen had was al een groot 

succes voor hem. Vorig jaar scoorde hij van alle spelers uit stap drie nog 

de minste punten. Samen met Mark en Jan strijdt Stefan Dijkstra om het 

kampioenschap. Eigenlijk hoort Tim Wiersma daar ook bij. Hij kon eind 

november al profiteren van de misstappen van Mark Dijkstra, maar een 

nederlaag tegen Maatje van Broeckhuysen verhinderde dat hij de kop-

positie in de competitie in handen nam. Maatje strijdt nu met Irmo van 

den Berge en Stefan Wildeboer om de eer welke speler uit stap twee het 

hoogste eindigt in de competitie. 

Wie de hoogste eerste stapper wordt valt moeilijk te zeggen. De zeven 

beginnende schakers houden elkaar goed in evenwicht. Tjarda Norel 

staat op het ogenblik met een achtste plaats het hoogste in de 

competitie. De eerste stappers krijgen steeds meer ervaring en weten 

het de spelers uit de tweede stap met enige regelmaat moeilijk te 

maken. 

 Jeroen Bottema 
 

Jeugd Grand Prix 
 
Schande, schande, al bijna weer vergeten dat er ook nog jeugd Grand-

Prix-toernooien zijn, waarvan we de eerste zelf georganiseerd hebben . 

Zoals te lezen is op de website van de Nosbo: "De organisatie onder 

leiding van Jeroen Bottema verliep vlekkeloos." Zo hoor je 't nog eens 
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van een ander. Met 48 deelnemers waarvan 7 van onze club was het 

ook behoorlijk bezet. In de tussenstand na 4 toernooien (Hoogeveen, 

Veendam, Groningen,  Coevorden) bezet Jan Schepers de gedeelde 

derde plaats! Trouw meedoen is de kunst, hoog eindigen is dan mooi 

meegenomen, met de kans om in een volgend toernooi in een hogere 

groep te mogen spelen. 

 

Resultaten in Grand Prix:  

nr. Naam Hg Vd Gr Cv Pt 

3. Jan Schepers F4 E2 H2 D2 57,2 

31. Edwin de Jonge B4 B1   28,8 

34. Stefan Dijkstra D5 D4  C8 26,3 

36. Joey Untied  D5  C4 24,4 

40. Tim Wiersma D8  E5 C6 22,9 

96. Mark Dijkstra D6    9,3 

121. Maatje v. Broeckhuijsen   I8  5,1 

124. Tom Jocker C7    4,4 

125. Irmo v/d Berge E8    4,4 

(F4 = 4e plaats groep F etc.) 
 
UITSLAGENjeugdcompetitie 
 
12e ronde 
Stefan W-Jan  0-1 
Stefan D-Maatje  1-0 
Iris-Ruben S  0-1 
Ruben H-Tjarda  ½-½  
Bert-Patrick  0-1 
Irmo-Astrid  1-0 
 
13e ronde 
Mark-Jan  1-0 
Tim-Stefan D  0-1 
Tjarda-Maatje  ½-½ 
Astrid-Ruben S  1-0 
Iris-Ruben H  1-0 
Patrick-Bert  1-0 

STAND NA 13 RONDEN 
1  Mark Dijkstra 50 
2  Stefan Dijkstra 49 
3  Jan Schepers 48 
4  Tim Wiersma42 
5  Irmo van den Berge 38 
6  M. v. Broeckhuysen 37 
7  Stefan Wildeboer 36 
8  Tjarda Norel 33 
9  Astrid Emmink 32 
10  Iris Hoekstra 30 
11 Ruben Steenbergen 29 
12  Patrick v. Middelkoop 29 
13 Ruben Hoekstra 28 
14  Bert v. Amerongen 25 
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Cruciale partij 
 
Na het onnodige gelijke spel tegen Dwingeloo kon ons eerste team zich 
geen nieuwe uitglijder permitteren. Oostermoer kwam op 8 november. 
Daar had ik nog een appeltje mee te schillen. Op 13 januari jl. gooiden 
zij ons viertal uit de bekercompetitie. Ik verloor aan bord 4 van Cees 
Toonen. En wie krijg ik nu tegenover mij aan bord 6? U raadt het. Met 
veel voldoening laat ik de partij zien. 
Wit : Klaas van der Sluijs     Zwart : Cees Toonen 
1.e4 c5  2.Pf3 Pc6  3.d4 cxd4  4.c3 d5  Hij versmaadt (helaas) de pion. Nooit 
van Rudi Danker gehoord : "hout is hout"? 
5.exd5 Dxd5  6.cxd4 Lg4  7.Pc3 Dh5  Niet het beste veld voor de dame. 
Overigens leidt 7…Lxf3 tot scherpe verwikkelingen. 
8.Le2 0-0-0  Een heel riskante zet. Hij kon mij geen groter plezier doen. Pf6 
of e6 waren beter.  9.Le3  Ik doe rustig aan; d5 was te overwegen. 9…e6  
10.0-0  Toch maar eerst; h3 kan later. 10…Ld6? Beter alsnog Da5. 11.h3  
Natuurlijk nu wel. 11…f5!? diagram 
Dit kan nooit goed zijn. Maar ruilen op f3 
en dan Da5 ziet er na 13.d5 ook niet 
gezellig uit. 
Na f5 is het buigen of barsten. Ik moet 
uitkijken voor mat op h2. Ik heb er erg veel 
tijd in ge-stoken. Wat is wijs? 12.Pb5 lijkt 
niet onaardig. Bv.  Lxh3  13.gxh3 Dxh3 en 
na ruil op d6 kan er schaak komen op g4 en 
dreigt f4. Zwart zou ook de gevaarlijke 
loper kunnen houden met  12…Lb8.  
12.Db3 dan? Bv. Lxf3 13.Dxe6+ Td7 14.Lxf3 
Dg6 en iets als Dc4?  Of eerst de complicaties op mijn koningsvleugel 
oplossen? 12.Pg5 f4  13.Lxg4 Dxg5 14.Lxe6+, Kb8 dan staat d4 in dus moet 
Lc1 en dreigt gedoe met Le5…Bovendien had hij 12…Lxe2 tot zijn 
beschikking.  
Tenslotte koos ik voor 12.hxg4 Eerst de "aanval" afslaan en dan met mijn 
loperpaar de zwarte koning onder vuur gaan nemen. 12…fxg4  13.g3  
Natuurlijk kon ook Pe4 of Pb5 en na gxf3 14.Pxd6 Txd6 15.Lxf3 Df7 of 
zoiets, maar ik wil het paard op de damevleugel voor de aanval houden.  

13…gxf3 14.Lxf3 De8  15.Tc1 Kb8  16.Pb5 (daar komt hij) Pge7  17.Da4! 
a6  Deze verzwakking is vrijwel gedwongen maar gezien de L op de 
diagonaal h1–a8 niet prettig; bovendien kost het een pion. 18.Pxd6 Txd6  
19.Lf4 e5  20.dxe5 Td4  21.e6+ Ka8  22.Db3  Beter was wellicht Tc4.  
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22…Tf8  23.Lg2  Ik zet voorzichtig de loper wat veiliger; Tfd1 was 
beter. 23…Tf5.  Ik loerde al vanaf zet 17 op een mogelijk slaan cq. 
offeren op c6. Met mijn volgende zet breng ik dat thema er weer in. Nu 
niet om met de D op a7 binnen te vallen, maar om de dekking van de T 
op d4 te slopen. Zo kwam ik op het gekke idee 24.De3?!  diagram 
Na Pd5 kan 25.Da3 Pxf4  26.Lxc6 bxc6  27.Dxa6+ Kb8 en schaak op b6 
wint Td4. Maar wat na 24…g5!? Jawel, 
ik kan die pion toch gewoon pakken: 
25.Lxg5! Want na Pd5 26. Lxd5, Tfxd5 
sta ik twee pionnen voor, en na 25…Te5 
offer ik mijn dame voor een toren en een 
paard en een glad gewonnen stelling. 
26.Txc6!! Txe3. Kansloos is ook Pxc6  
27.Lxc6 Txe3 28.Lxe8 Txe6  29.Le3.  
27.Txa6+ (zie de opmerking bij zet 17) 
Kb8  28.Lxe3  Hier was fxe3 nog beter 
(…Tb4  29.Tf7 bxa6  30.Lxe7 Tb6  
31.Tf8). 28…bxa6  29. Lxd4.  
Ziedaar!  De zwarte koning staat onbeschermd en de vrijpion is nooit te 
pakken. De rest is kinderspel. 
29…Pg6?  30.Lh3! De7  31. Lc3 (ik wil hem naar b4 spelen) h5 (ik hoef 
me van die opmars niets aan te trekken) 32.a3 h4  33.Lb4 Dc7  34.Td1 
Dc2  35.Td8+ Kb7  36.Td7+ Kc8 (? maar Kc6 is ook treurig)  37.e7 Pxe7  
38.Td2+  en zwart geeft op. 
Het is leuk om op de website van Oostermoer hun commentaar te 
lezen. Door 3 vooruitgespeelde partijen was de ruststand was 2-1 voor 
Hoogeveen. "Alles kon nog. Maar de stelling van C.Toonen was reeds 
in een pril stadium verdacht en per zet verslechterde zijn positie 
zienderogen. Ruim voor het einde vertrok hij naar de kleedkamers… 
Tussenstand 3-1". Ook voor hun gevoel was dit de beslissing in de 
match.  
 Klaas van der Sluijs 
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Uitslagen interne competitie 
 

Uitslagen ronde 9 
Janmaat B. - Galenkamp K. 1-0 
Hofstee K. - Lunenborg A. 1-0 
Jansen G. - Sluys K. v/d rem 
Amerongen F.v.- Eggersman M. 1-
0 
Snuverink M. - Jong D. de 0-1 
Stevens W. - Sybesma P. 0-1 
Verwijs J. - Kloppenburg G. 0-1 
Kelfkens A. - Mol Chr. 0-1 
Sadallah O. - Jonker T. 1-0 
Oldenkamp J. - Graaf B. de 0-1 
Hoorn J. v.- Jocker T. 1-0 
Piepot W. - Antheunisse D. 1-0 
Krikken J. - Boeren H. 0-1 
Hofstra M. - Nijmeijer P. 1-0 
Jonge L. de - Danker R. 1-0 
Krol G. - Hofman R. rem 
Bottema J. - Rooze J. 0-1 
Neut W. v/d - Jong P. de rem 
Untied J. - Meer L. v/d 0-1 
Tuls J. - Schulte W. 0-1 
Reinders H. - Berg W. de 1-0 
Titalauw S. - Dalen G. van 1-0 
 

Ronde 10 
Mol Chr. - Sadallah O. 1-0 
Jansen G. - Kelfkens A. 0-1 
Jonker T. - Sluys K. v/d rem 
Jong D. de - Amerongen F. v. rem 
Agasi B. - Haken A. ten 0-1 
Galenkamp K. - Snuverink M. 0-1 
Seventer T. v.- Eggersman M. rem 
Sybesma P. - Kloppenburg G. rem 
Til J. v.- Krikken J. rem 
Danker R. - Neut M. v/d 1-0 
Jocker T. - Oldenkamp J. 0-1 

Hofman R. - Nijmeijer P. rem 
Jonge L. de - Hoorn J. van 1-0 
Graaf B. de - Boeren H. 0-1 
Krol G. - Hofstra M. 0-1 
Bottema J. - Neut W. v/d 1-0 
Jonge E. de - Piepot W. 1-0 
Berg W. de - Titalauw S. 1-0 
Meer L. v/d - Norel T. 1-0 
Dalen G. v.- Tuls J. 0-1 
Schulte W. - Untied J. 0-1 
Rooze J. - Reinders H. 1-0 
 

Ronde 11 
Hofstee K. - Verwijs J. 0-1 
Sluys K. v/d - Janmaat B. 0-1 
Amerongen F.v.- Galenkamp K.1-0 
Stevens W. - Kelfkens A. 0-1 
Eggersman M. - Jonker T. rem 
Seventer T. v.- Jansen G. 0-1 
Sadallah O. - Sybesma P. 1-0 
Oldenkamp J. - Hofman R. rem 
Boeren H. - Jong D. de 0-1 
Piepot W. - Danker R. 0-1 
Krikken J. - Jocker T. rem 
Nijmeijer P. - Jonge L. de rem 
Lunenborg A. - Krol G. 1-0 
Jonge E. de - Haken A. ten 1-0 
Titalauw S. - Untied J. 1-0 
Kloppenburg G. - Mol Chr. 0-1 
 

Ronde 12 
Amerongen F. v.- Stevens W. rem 
Jonker T. - Snuverink M. 1-0 
Galenkamp K. - Verwijs J. rem 
Kelfkens A. - Hofstee K. rem 
Sybesma P. - Eggersman M. 1-0 
Oldenkamp J. - Jonge E. de rem 
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Boeren H. - Krol G. 0-1 
Jocker T. - Neut M. v/d rem 
Hofstra M. - Danker R. rem 
Hofman R. - Til J. van rem 
Graaf B. de - Piepot W. rem 
Nijmeijer P. - Krikken J. 0-1 
Antheunisse D. - Rooze J. 0-1 
Jong P. de - Meer L. v/d 1-0 
Neut W. v/d - Dalen G. van rem 
Berg W. de - Schulte W. 1-0 
Untied J. - Lesimanuaja E. 0-1 
Norel T. - Bottema J. 0-1 

Ronde 13 
Mol Chr. - Amerongen F. v. rem 
Snuverink M. - Hofstee K. rem 
Jong D. de - Jansen G. rem 
Eggersman M. - Sluys K. v/d rem 
Verwijs J. - Sadallah O. 0-1 

Galenkamp K. - Seventer T. v. rem 
Sybesma P. - Jonker T. rem 
Til J. v.- Jocker T. 1-0 
Hoorn J. v.- Oldenkamp J. rem 
Piepot W. - Boeren H. 0-1 
Krikken J. - Hofstra M. rem 
Neut M. v/d - Nijmeijer P. 1-0 
Danker R. - Hofman R. rem 
Krol G. - Graaf B. de 1-0 
Lunenborg A. - Jonge L. de rem 
Bottema J. - Titalauw S. 1-0 
Lesimanuaja E. - Norel T. 1-0 
Jonge E. de - Jong P. de 1-0 
Untied J. - Agasi B. 0-1 
Dalen G. v.- Antheunisse D. 0-1 
Schulte W. - Neut W. v/d rem 
Rooze J. - Meer L. v/d 1-0 

 
 
 

Hoogeveen - ESG 
De stelling Lunenborg-Van Os  
De vorige zet was 1.Db3+ Kh8. Daar lijkt weinig mis mee te zijn.  
Maar nu wint Anky materiaal: 2. Txd8 Txd8 3.Txd8 Dxd8 Met de grote 
torenruil wordt de dame naar een slechter veld gelokt. 4.Pxe5 Nu kan pion f6 
niet slaan op straffe van dameverlies, 
maar andere zetten zijn weinig beter. 
4…De7 5.Pf7+ Dxf7 6.Dxf7 en wit won 
eenvoudig.  
(Na 5…Kg8 volgt het dubbelschaak 6.Ph6 
en dan Kf8 7.Dg8 mat) 
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Schaakclub Hoogeveen  
Kamer van Koophandel: 40046942 

Aanzet   Aanzet   Aanzet   Aanzet   is het clubblad dat minstens vijfmaal per jaar verschijnt 

20e jaargang nummer 2, januari 2006 

Redactie: F.v. Amerongen tel. 267487 

  P. Sybesma  tel. 268841 

Redactieadres: De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen 

 e-mail:  redactie@schaakclub-hoogeveen.nl 

Bestuur Schaakclub Hoogeveen 

Voorzitter: B. Janmaat tel. 262255 

  Eisenhowerstraat 37 7901 AG Hoogeveen 

 e-mail:  voorzitter@schaakclub-hoogeveen.nl 

Secretaris: F.v. Amerongen tel. 267487 

  De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen 

 e-mail:  secretaris@schaakclub-hoogeveen.nl 

Penningmeester:  W. de Berg tel. 277680 

  Ericalaan 52 7906 NE Hoogeveen 

 e-mail:  penningmeester@schaakclub-hoogeveen.nl 

Competitieleider: M.W. Jonker tel. 275422 

  Helios 71 7904 HB Hoogeveen 

  (aan/-)afmelden uiterlijk dinsdag 18.00 uur 

 e-mail:  competitie@schaakclub-hoogeveen.nl 

De schaakclub op Internet: www.schaakclub-hoogeveen.nl 

Jeugdleider: M. Snuverink tel. 331357 

  Kerkweg 45 7936 TJ  Tiendeveen 

 e-mail:  team-3@schaakclub-hoogeveen.nl 

 
Clublokaal: Gebouw Salawaku tel. 264898 

 Zuidwoldigerweg 7 (bij carpoolparkeerplaats A28) 

Clubavond: Schaakschool: dinsdag 18.30 - 19.30 uur 

 Junioren/Senioren: dinsdag 19.30 - 24.00 uur 

Contributie: Senioren: € 82,50 per jaar  

  Jeugdleden: € 50,- per jaar  

  Huisgenootleden € 10,- korting  

  (maar dan geen club- en bondsblad) 

 Girorekening:  9429848 t.n.v. S.C. Hoogeveen 
Belangstellenden kunnen ter kennismaking 

een maand geheel vrijblijvend meedoen 
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Tijdschriften
inbinden,
Boeken repareren
Vraag naar de

mogelijkheden en

voorbeelden bij

Frans van Amerongen

0528-267487

 


