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juni 1981

VAN DE REDACTIE
Dit derde nummer van deze jaargang is grotendeels gevuld met een terugblik op
het afgelopen seizoen (jaarverslagen) en een vooruitblik op het nieuwe seizoen
(voorstellen over wijziging competitie). Ook treft u in dit blad weer de voortreffelijke schaakrubriek van van der Kooy aan. Veel werk heeft hij weer verzet
om ons te onthalen op soms moeilijke soms amusante problemen. Jammer is het
alleen dat slechts vier spelers oplossingen inzonden. Waar blijven de anderen?
Het zou prettig zijn voor onze schaakredacteur, wanneer er meer inzendingen
binnenkwamen. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe schaakjaar.
Tenslotte wensen wij allen een prettige vakantie en een goed nieuw seizoen!!
Tot ziens op de jaarvergadering op 1 september a.s.
JAARVERGADERING

dinsdag 1 september 1981 om acht uur in het
Jannes van der Sleedenhuis

Agenda

1) Opening
2) Notulen vorige vergadering
3) Ingekomen stukken
4) Mededelingen
5) Financieel jaarverslag en verslag kascommissie
6) Vaststelling contributie en benoeming kascommissie
7) Jaarverslag secretaris
8) Jaarverslag Nosbo-competitie en opzet nieuwe competitie
(zie voorstel bestuur)
9) Jaarverslag interne competitie en opzet nieuwe competitie
(zie voorstel bestuur)
10)Bestuursverkiezing. Aftredend: J. Oudman, secr. Het bestuur
stelt als kandidaat G.J. Heller. Voorstellen voor andere
kandidaten uiterlijk een week van te voren bij de voorzitter
indienen.
11)Jaarverslag jeugdleider. Bespreking opzet jeugdcompetitie
'81-82. Benoeming 2e jeugdleider. Voorstel bestuur: J. Oldenkamp
12)Benoeming toernooicommissie. Voorstel: Kelfkens, Van Bergem,
Stevens en Heller
13)Mededelingen over en bespreking van sponsoring
14)Goedkeuring statuten (concept statuten liggen bij Krikken,Oudman
en Voerman ter inzage)
15)Prijsuitreiking
16)Rondvraag
17)Sluiting

- 2 FINANCIEEL VERSLAG 1980/1981

Recapitulatie kas/bank en giroboek
Saldi

ƒ 2.041,70

Contributies
Opbrengsten

2.520,—
)

Toernooien )
Rente bank/giro
Opbrengst advertenties

1.368,50
26,53
1.350,—

Cluborgaan

,

Contributies Nosbo
Toernooi kosten

ƒ 1.923,50
1.326,48

Kosten cluborgaan

911,04

Treinkosten Assen

35,10

Reiskostenvergoeding

36,—

Consumpties

47,25

vergaderkosten

28,50

Cadeau's

45,-

Telefoon, porti

14,25

Ordners + kasboek

36,70

Medailles

205,80

Saldo kas

196,75

Saldo bank

1.786,63

Saldo giro

711,73

ƒ 7.306,73

ƒ 7.306,73

Begroting 1981/1982
Baten:
Contributies
Toernooien

Lasten:
ƒ 2.325,—
1.200,—

Zaalhuur

ƒ 400,—

Toernooien

1.100,—

Advertenties

P.M,

Bekers

200,—

Begrotingstekort

360,—

Contributie Nosbo
Kamer v. Koophandel

,

1.885,—
50,-

Notaris

250,-

Kosten cluborgaan

P.M,

ƒ 3.885,—

ƒ 3.885,—

Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met een ongewijzigde
contributie van ƒ 60,— voor senioren en ƒ 30,— voor junioren.

H. Voerman, penningmeester

- 3 JAARVERSLAG SECRETARIS 1980-1981
Ons ledental is dit jaar wat achteruit gegaan, n.l. van 62 naar 57. De senioren
van 34 naar 32. De junioren van 12 naar 7. De aspiranten van 16 naar 18.
Ons 10-tal dat vol goede moed van wal stak om dit jaar te promoveren, kon het
ondanks veel inspanning niet waar maken.
Met ons achttal ging het ook niet gemakkelijk, maar kon zich met moeite in de
tweede klasse blijven handhaven. Van ons zestal, bestaande uit de heren
Schoonbeek, Oudman, Kok, Knoeff, Heller en Ekkels begon de victorie en wist zich
in de Nosbo-afdeling een klasse op te werken naar de achttallen in de tweede
klasse.
Het bestuur heeft verschillende keren tussentijds vergaderd om de lopende zaken
te bekijken. Het nieuwjaarstoernooi Hoogeveen is gepland op 2 januari 1982. Het
is bij de Nosbo opgegeven, zodat het in de"Nosbo-Mededelingen" en in het KNSB
tijdschrift gepubliceerd wordt.
Verder laat ik de mededeling van onze standen en successen van de leden van de
club over aan de heren Jansen, Pieters en Schoonbeek.
Eén uitzondering wil ik maken, door de heer van Herksen te feliciteren met het
clubkampioenschap.
J. Oudman, secretaris

JAARVERSLAG NOSBO-COMPETITIE
Het bestuur geeft de ledenvergadering in overweging dit seizoen bij wijze
van proef de Nosbo-wedstrijden op vrijdagavond te gaan spelen. Dit biedt
de volgende voordelen:
- de interne competitie krijgt een zuiverder stand. Externe wedstrijden geven
altijd een enigszins versluierend beeld. Bovendien is het soms vrij moeilijk de
interne competitie in te delen als er veel Nosbo-wedstrijden zijn
- meer spelers (jeugd) kunnen deelnemen aan de externe competitie
- we krijgen niet zo gauw gebrek aan ruimte. De ontmoetingsruimte van het Jannes
van der Sleedenhuis kan te klein worden als we meer dan een team moeten
ontvangen en bovendien nog een deel van de interne competitie moeten afwerken
- de jeugd kan weer van half zeven tot half acht in het Jannes van der Sleedenhuis spelen. De interne competitie begint dan om kwart voor acht.
- Het niet huren van de Bilderdijklaan is kostenbesparend.
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"................. om na het tijdperk Van Herksen nu al over het tijdperk Jansen
te spreken gaat zeker ook te ver". Deze zin heb ik geschreven aan het eind van
het seizoen 1979/1980 in het vorige jaarverslag. Een zin die twee suggesties
bevatte. In de eerste plaats suggereerde ik niet te verwachten dat Jansen nu
jaar in jaar uit het kampioenschap voor zich zou opeisen. Dat is uitgekomen,
hoewel hij in de laatste ronden nog wel dicht bij de top wist te komen (had hij
niet in de eerste ronden vijf partijen verloren dan..........?)
In de tweede plaats suggereerde ik te verwachten dat de tegenstand in de
toekomst van de jongeren voor de oude meester te groot zou zijn om nogmaals
kampioen te worden. Dat is niet uitgekomen. Opnieuw werd Van Herksen kampioen.
Het is waarachijnlijk wel het zwaarst bevochten kampioenschap uit zijn hele
loopbaan geworden en cadeau heeft hij het niet gekregen. Vanaf de 22e ronde
spitste de strijd zich toe tussen Van Bergen, Renken en de nieuwe kampioen.
De eerste had toen wel de beste kansen, maar hij liet het in de volgende ronden
lelijk zitten door respectievelijk van Van Herksen, Kloppenburg en Jansen te
verliezen. Daardoor stonden na 26 ronden Renken en Van Herksen met onderling een
te verwaarlozen verschil boven aan. De laatste vier ronden moesten de beslissing
brengen. In de 27e,26e en 29e ronde deden de beide koplopers het verschrikkelijk
slecht (Van Herksen 1 uit 3, Renken ½ uit 3:)
Gelukkig voor het competitieverloop, want de spanning bleef er daardoor in tot
de dertigste ronde en in die ronde stond de grote match Van Herksen - Renken op
het programma. De zwartspeler moest winnen om kampioen te worden.
Bijna was dat gebeurd: in de afgebroken stand had hij een pion meer, maar Van
Herksen verdedigde bekwaam en behaalde opnieuw het kampioenschap (zie artikel
elders in dit nunmer).
Uiteraard is het kampioenschap ieder jaar belangrijk maar er zijn ook anderen
die een prestatie geleverd hebben gelijkwaardig met die van de kampioen:
Theo Bakker en Onno van Nes hebben bewezen dat ze uitstekend met de Hoogeveense
top mee kunnen komen (6e en 5e op de ranglijst).
Jeroen Bakker (vorig jaar nog jeugdspeler) werd 15e!
Arun Karwal (eveneens vorig jaar nog jeugdspeler) werd 19e!
Karl Spitse (30e), Frits Heida (33e) en Marc v.d. Beemt (33e) bewezen dat er uit
hen goede clubspelers kunnen groeien. Een plaats bij de eerste twintig mag
volgend jaar van alle drie worden verwacht:
Opvallend is ook de vooruitgang van Ekkels. Nog maar twee seizoenen lid en dan
17e. Volgend seizoen zullen vele toppers moeite hebben met zijn gedegen stijl!
Ook de prestaties van Heller mogen dit jaar met ere worden genoemd. Op 10 punten
na bij de eerste helft van de ranglijst, wie had dat enkele seizoenen geleden
mogen verwachten!
Tenslotte moet Geert Kloppenburg worden genoemd. Na de jaarwisseling weer teruggekeerd op het oude nest en toen als 33e begonnen, eindigde hij als 8e!
Als hij het hele seizoen had meegespeeld dan.........?

- 5 Teleurstellingen waren er ook. Zo zal Stevens (vorig jaar 3e) wel niet verwacht
hebben nu 16e te worden. Ook Krikken (vorig jaar 12e) zal wel op iets meer dan
een 24e plaats gerekend hebben, vooral na zijn uitstekende overwinning in de
eerste ronde op Van Herksen. Ook Van der Kooy (12e) en Oldenkamp (23e) zullen
wel niet helemaal tevreden zijn.
Metselaar, Van Kraay en Schelhaas zijn dit jaar met competitieschaak begonnen.
Vanzelfsprekend is dit met vallen en opstaan verlopen, maar voorbeelden zijn er
genoeg die aantonen hoe snel spelers na enkele seizoenen competitieschaak
vooruitgaan.
Afsluitend moet opgemerkt worden dat dit seizoen werd gekenmerkt door:
.
.
.
.
.

een spannende strijd om het kampioenschap
de doorbraak en goede aanpassing van jonge spelers
een vooruitgang van het spelpeil vooral bij spelers net onder de top
een regelmatig zonder incidenten verlopen competitievoortgang
en last but not least een vriendschappelijke sfeer
J. Pieters,
competitieleider

INDELING INTERNE COMPETITIE IN A, B en C klasse
Het bestuur geeft de ledenvergadering in overweging de interne competitie het
komende seizoen als volgt te organiseren.
-

De interne competitie telt 24 ronden en de externe wedstrijden tellen niet
mee. (Zie voorstel Nosbo-wedstrijden op vrijdagavond).
We spelen volgens het systeem Keizer zoals de laatste jaren gebruikelijk
is geweest.
De spelers worden vooraf ingedeeld in een A, B en C klasse. Voor iedere
klasse komt er een kampioen. Het volgend jaar komt er dan een herindeling.
Dit maakt het systeem aantrekkelijker voor spelers die niet bij de top
kunnen komen.

De indeling voor het komende seizoen zou als volgt kunnen zijn:
A. Van Herksen, Jansen, Van Bergem, Van Nes, T. Bakker, Kelfkens, Kloppenburg,
Voerman, Krol, Flower, Van der Kooy, Van Til, Pieters, Stevens
B. J. Bakker, Ekkels, Oudman, Karwal, Van Grijfland, Heller, Hofman, Oldenkamp,
Krikken, Roesink, De Jonge, Scholte, Knoef, Piepot
C. Spitse, Schipdam, Heida, V.d. Beemt, Broens, Metselaar, Van Kraay, Hoogeveen,
Helmich, Schelhaas
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De jeugdafdeling kreeg dit seizoen een nieuwe speelruimte en wel het overblijflokaal van de openbare scholengemeenschap aan de Bilderdijklaan.
Verscheidene verschuivingen in het ledenbestand vonden ook deze keer weer
plaats, maar ja dat is nu eenmaal het lot van een jeugdleider. Iedere keer
opnieuw beginnen en dan de resultaten maar afwachten.
Over deze resultaten het volgende. In het begin van het seizoen werd besloten de
oudste en meest gevorderde jeugdspelers (7 stuks) bij wijze van proef mee te
laten spelen in de seniorencompetitie. Gezien de bereikte successen door Jeroen,
Arun, Karl, Jos, Jack, Marc en Frits kan zeker van een geslaagd experiment
worden gesproken.
Voor de NOSBO-jeugdcompetitie kwamen deze jongens evenwel in aanmerking.
Voor de tweede achtereenvolgende keer werd het kampioenschap in de Drentse groep
behaald. De eindstand was:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoogeveen
Smilde
Vizier (Bellen)
Assen
C.C.N.O. (Nw. Balinge)

6 winstpunten
4
"
4
"
2
"
2
"

15½ bordpunten
12½
"
7½
"
8½
"
6
"

In de finale-wedstrijden om het NOSBO-kampioenschap werd een gedeelde tweede
plaats bereikt achter kampioen Haren.
De resultaten waren:
Tal (Uithuizen)
Veendam
Hoogeveen

- Hoogeveen
- Hoogeveen
- Haren

1½ - 3½
3½ - 1½
2½ - 2½

De deelnemers aan deze competitiewedstrijden waren: Arun Karwal, Jeroen Bakker,
Karl Spitse, Marc v.d. Beemt, Frits Heida en Henriëtte Joustra.
TOERNOOIEN
Naar Hardenberg gingen we met 21 meisjes en jongens, die in totaal 15 prijzen
veroverden. Eerste prijzen waren er voor:
Jos Voormolen 7/7, Tom Visser 7/7, Eric Erdsieck 6½/7, Gerald de Weerd 6/7,
Edwin de Weerd 6/7, Arun Karwal 6/7.
In Smilde behaalde Henriette Joustra een eerste plaats.
Het tweede Hoogeveense jeugdtoernooi op
Deelnemers uit alle windstreken, 192 in
Dm alle uitslagen te vermelden zou hier
Hoogeveense deelnemers kwamen weer goed
de 200 deelnemers ruim te passeren.

14 maart 1981 werd een daverend succes.
totaal, vulden de foyer van De Tamboer.
te veel plaats vergen maar ook de
voor de dag. Het volgend jaar hopen we
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Na voorronden werden uiteindelijk twee groepen gevormd die tot de volgende
resultaten kwamen:
Groep 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
9.
10.

Eric Erdsieck
Ronald Mobben
Henriëtte Joustra
Martin van Egten
Henk Scheffer
Johan Vos
Jan Blauwgeers
Martin Jonkers
Gerald de Weerd
Mirjam Weijenberg

Groep 2:
1. Tom Visser
2. Lidia Veld
3. Rinse Koornstra
4. Jan A. Vredeveld
5. Edwin de Meerd
6. Bert Steenbergen
7. Michel Venicz
8. Bert de Hart
9. Hans de Hart
10. Albert Fries

gesp.
12
14
12
16
13
6
11
16
14
14

13
13
9
9
16
15
16
13
15
11

pnt.
9½
10
8
10½
7
4
4
5
3½
3

perc.
79.16
71.43
70.83
66.87
53.85
50
36.36
31.25
25
21.43

gesp.pnt. perc.
12
92.31
10
76.92
6½ 72.22
6
66.66
8½ 53.12
7½ 50
6½ 40.62
5
38.46
4
26.66
2
18.18

Volgend jaar zullen ook: Mirjam Krikken, Eric Slooten, Bennie Blaset, Mike
van Kampen, Vijay Karwal, Marcel Oosterhot en Jolanda Veenstra aan de
competitie deelnemen.
De eerste clubavond voor de jeugd is op dinsdag 8 september (half zeven) in
het Jannes van der Sleedenhuis (dus niet aan de Bilderdijklaan).
J.H. Schoonbeek
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Het schaakseizoen 1980-1981 is voorbij. De heer Van Herksen is wéér kampioen
geworden in een zeer spannende strijd. Hij is de tel zelf kwijt.... 12 of
13 keer?
Het is natuurlijk niet alleen een goed jaar geweest voor de heer Van Herksen.
Een ieder heeft natuurlijk bepaalde rivalen waarvan hij graag zou willen winnen.
En het maakt ook niet uit hoe hoog iemand staat of hoe laag als men het plezier
krijgt wat men in het schaken wil vinden, is het dacht ik al voldoende. Dan is
het voor deze personen ook een goed jaar geweest. En daar gaat het toch
uiteindelijk om. want het schaken is er voor iedereen.....
J. Krikken,
voorzitter

Regelmatig, na afloop van de schaakavonden, zijn het dezelfde personen die de
tafels opruimen van schakers die dit bepaald niet zelf wensen te doen.
Meerdere malen is er verzocht om, als er een schaakpartij geëindigd is, de
asbakken, bekers, flesjes en uiteraard de schaakstukken en borden zelf op te
ruimen. Tevens is er medewerking gevraagd van onze materiaalcommissaris t.a.v.
de nummering van de schaakstukken. Hij heeft avonden eraan gewerkt om materiaal
in goede staat te krijgen. Laten wij er dan ook voor zorgen dat dit goed
blijft.....!!!

. Er wordt gefluisterd dat ......................
. Oldenkamp van plan is een cursus sleutelspecialist te volgen
. Krol zijn eerste competitiepartij door tijdnood heeft verloren en sindsdien
altijd snel speelt
. Krikken een niauwe boekenkast heeft gekocht, die vol moet met schaakboeken.
De bovenste plank is bestemd voor schaakreglementen en spelregels
. Flower bezig is alle partijen van Fischer na te spelen
. Kloppenburg een profcontract aangeboden is door een club, die in de
hoofdklasse speelt
. Van Bergem meer moeite heeft met de echte paarden dan met de paarden op het
schaakbord
. Van Grijfland van iedere computer kan winnen
. Theo Bakker niet meer tegen broertje Jeroen durft te spelen
. Voerman een speciale studie heeft gemaakt van patwendingen in een verloren
stand

- 9 G. KLOPPENBURG SNELSCHAAKKAMPIOEN VAN HOOGEVEEN
Naast het echte serieuze schaken, met avondvullende partijen, die wel 4 uur of
soms nog langer kunnen duren, is in de schaakclub Hoogeveen ook het snelschaken
populair. Ook nu Meer is tegen het eind van het seizoen, gedurende twee
clubavonden gestreden om het snelschaakkampioenschap van Hoogeveen.
Tijdens de eerste avond moesten de spelers zich via een drietal voorronden (in
totaal 9 partijen) zien te plaatsen voor de finalegroep. Theo Bakker, snelschaakkampioen 1980, wist zich keurig met 6½ uit 9 voor de finalegroep te
plaatsen. Eveneens zeer goede prestaties werden de eerste avond geleverd door
G. Kloppenburg (7½ uit 9), Arun Karwal (7½ uit 9), W. Stevens (6½ uit 9) en Onno
van Nes (6½ uit 9). Met daarnaast nog Jeroen Bakker met 6 uit 9 kwam de
Hoogeveense schaakjeugd voortreffelijk voor de dag. De oudjes als A. Kelfkens,
A. v.d. Kooy, E. van Bergem en G. Jansen moesten nu de eerste avond met zeer
bescheiden klasseringen genoegen nemen.
Verheugend was ook het doordringen tot de finalegroep van L. de Jonge en
"outsider" R. Flower. voorzitter J. Krikken en materiaalcommissaris J. Oldenkamp
zagen diep bedroefd hun finaleplaatsen net aan hun neuzen voorbij gaan.
De finaleavond had een dramatisch verloop voor de kampioen van 1980. Direkt al
in de eerste ronden ging Theo onderuit tegen Jansen. Aanvankelijk wist alleen
W. Stevens de goed spelende G. Kloppenburg voor te blijven, maar al in de 4e
ronde stelde Kloppenburg orde op zaken en incasseerde Stevens zijn eerste nul.
Zonder verder in grote moeilijkheden te komen vergaarde Kloppenburg de nodige
punten voor het kampioenschap. Alleen Theo Bakker (remise), A. v.d. Kooy
(remise) en E. van Bergem (winst) zagen hun tegenstand met min of meer succes
bekroond.
In de tweede groep moest favoriet J. Krikken vrij onverwacht de eer laten aan
H. Ekkels. In de 2e groep waren de prestaties van de Hoogeveense jeugdspelers
nogal bescheiden. De eindstanden waren:
Finalegroep (11 ronden)
1. G. Kloppenburg
2 Theo Bakker
Jeroen Bakker
A. v.d. Kooy
5. W. Stevens
6. Onno van Nes
7. Arun Karwal
A. Kelfkens
9. E. van Bergem
10/G. Jansen
11 R. Flower
12.L. de Jonge

punten
9
7½
7½
7½
6½
6
5½
5½
5
3
3
0

Tweede groep (11 ronden)
punten
1. H. Ekkels
9
2. J. Krikken
8½
3. G. Heller
8
M. Kok
6
5. K. Spitse
6½
6. F. Heida
5½
7. J. Oldenkamp
5
J. Helmich
5
J. Oudman
5
10. W.A. Piepot
4½
11. G. Schipdam
1
12. G. Eikelenboom
0

- 10 EINDKLASSEMENT
1. B. v. Herksen

600 15 15 1045.7

21. G.J. Heller

390 14 15

600.2

2. H. Renken

585 13 13 1013.9

22. R. Hofman

390 14 15

598.9

3. G. Jansen

574 14 16

991.4

23. J. Oldenkamp

372 15 12

560.2

4. E. v. Bergem

506 15 14

846.8

24. J. Krikken

370 13 16

556.8

5. O. van Nes

505 10 11

843.5

25. W. Roesink

364

8

544.3

6. T. Bakker

500 15 14

832.8

26. L. de Jonge

356 13 12

526.5

7. A. Kelfkens

498 12 12

829.9

27. E. Scholte

352

9

518.2

8. G. Kloppenburg

494 11 10

819.5

28. M. Knoef

348 16 11

510.9

9. H. Voerman

463 13 12

754.2

29. W. Piepot

322 13 15

454.9

10. G.J. Krol

455 13 15

738.2

30. K. Spitse

304 14 13

416.5

11. R. Flower

445 16 13

716.9

31. Schipdam

302 14 11

412.3

12. A. v.d. Kooy

442 15 15

710.9

32. F. Heida

292

6

390.4

13. J. van Til

441 12 14

707.6

33. V.d. Beemt

290 12 14

386.5

14. J. Pieters

429 13 14

681.9

34. J. Broens

269 13 13

342.5

15. J. Bakker

428 14 14

680.2

35. Metselaar

257

8

9

317.1

16. W. Stevens

417 13 13

656.5

36. Van Kraay

253

8

7

308.5

17. H. Ekkels

411 13 14

644.8

37. J.C. Slaa

237

4

4

274.6

18. J. Oudman

400 14 12

621.4

38. J. Hoogeveen

227

9

9

254.0

19. A. Karwal

399 14 14

619.5

39. J. Helmich

225 10 10

248.9

20. T.v.Grijfland

395 11

610.0

40. Schelhaas

210

217.0

9

8
8

6

4

3

SCHAAKRUBRIEK vervolg
OPLOSSINGEN TWEEDE SERIE
10) b5-b6 is de verrassende zet, welke tot winst leidt. Hierna is promotie van
een der pionnen niet meer te stoppen. Zowel na....Ta6:, als na ....Ke6 volgt
b7, enz. Speelt zwart ....c7 x b6, dan volgt 2. a7! en de toren kan niet
nemen: ....Ta7:.3 Tg7+ met torenwinst.
11) De zet Pf3 ? ig fout wegens het antwoord....Dc1:! Na 2 Tc1:,Tc1:+ 3 Pe1,
Te1:+ 4 Te1:, Le1: staat zwart glad gewonnen met een loper meer en de
vrijpionnen op de damevleugel.
12) Wit wint na f5-f6, waarna mat in een zet dreigt. Zwart heeft nu de keus uit
twee mogelijkheden, namelijk:
óf door verdedigend spel te trachten om het dreigende mat te pareren
(mogelijkheid A), óf een tegenactie te beginnen op de witte damevleugel met
voortdurend schaak van de witte koning (mogelijkheid B).

- 11 Mogelijkheid A:
1....Df8 (....Pe6??, dan 2. fe7:, Pg5:, 3 e8D mat) 2 fg7: (er dreigt nu mat
door Pf6), Dg7: 3 Pf6+, Kf8 4 Dc5:+,Te7 5 Dc8:+ en zwart loopt mat.
Mogelijkheid B:
1....Pb3+ 2 Ka2!, Pc1+ 3 Lc1: (natuurlijk niet Tc1:, want dan volgt....
Le6+, 4 Ka1, Da3 mat), Le6+ (De6+ is minder goed, dan volgt: 4 Ka1, Tb1+
5.Kb1:, Db6+ 6 Ka1, en nu kan de zwarte dame zijn koning niet meer
beschermen; er volgt mat na ....g6. 7 Dh6 en 8 Dg7), 4 Ka1, Tb1+ 5 Kb1:,
Db4+ 6 Ka1. Nu zijn de zwarte sehaakjes op; 6....g6 (na....Df8 volgt weer
mogelijkheid A), 7 Dh6, Df8 8 Df8:, Kf8: 9 Lh6-<-,Ke8 (Na ....Kg8 speelt wit
Tb! en er volgt na enkele zetten mat op de achtste lijn) 10 Pe6+,Kd7.
11Pf7:+ en wit wint de zwarte toren en daarmee de partij. Mocht ik bij deze
analyse iets over het hoofd hebben gezien, dan zullen de oplossers, die tot
een andere conclusie kwamen, me hierop wel attent maken.
13. Wit wint dit "onmogelijke" eindspel. De zwarte Koning gaat na 9 zetten mat
achter zijn pionnen. En wel als volgt: 1 g5+,Kh7. 2 Lb3 (de Koning mag niet
ontsnappen), a5. 3 Ke5,a4, 4 La2!! (na La4: ontsnapt de Koning), a3 (de
enige zet) 5 Ke6!! (voorkomt patstelling en verhindert tegelijk de vlucht
van de zwarte Koning), Kg8. 6 Ke7+,Kh7. 7 Lb3 (of een andere loperzet op de
lange diagonaal) a2. 8 Kf8, a1 (Dame) (schrale troost; op de volgende zet is
ze weduwe) 9 Lg8 mat. (De zwarte Koning vindt zijn roemloos einde als een
bromvlieg in het web van de witte Koningspin).
14. Sleutelzet is 1 Kd4-d5. De volgende varianten zijn mogelijk:
1. ....Dd6:+ 2 Pd6:+mat
1. ....Te5+ 2 De5: mat
1. ....Pf6+ 2 Df6: mat
1. ....Pe4: 2 Tg5 mat
1. ....Te7 x e4 2 De5 mat
1. ....Tf4 x e4 2 Df2 mat
1. ....Tg4 2 Pg3 mat
15. Sleutelzet is 1 e7-e8 Loper. Varianten: 1....Ke4, 2 Pg3 mat. 1....Ke5, 2 Pd4
mat. 1....Ke6, 2 Pd4 (dubbelschaak) mat. Zowel na 1 e8 Dame, als na 1 Pf4 is
er een patstelling, terwijl na 1. e8 Toren of e8 Paard de zwarte Koning kan
uitwijken naar g6.
De stand in de puzzelwedstrijd is nu als volgt geworden:
1. T. Bakker
34 punten
2. Kok
25½
"
3. Oldenkamp
21½
"
4. Karwal
6
"
Oplossingen van de nieuwe serie kunnen uiterlijk 15 september a.s. worden
ingeleverd tijdens de clubavond of op mijn adres: Bilderdijklaan 69.
A. v.d. Kooij
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Derde puzzel serie
Opnieuw zes puzzels,genummerd 16 tot en met 21.In alle stellingen is wit aan zet
Nr 16.

Nr 17.

1
t+ Wtl
Ov+oO
 O  mO
 Op++
 + n P
 PP
pPq b
 r+rK
7888888889
Deze stelling ontstond uit een partij,

1
 T lVt
O +wO
 + OoO 
 O++o
n+qp 
p+P
p+p P P
 rK+r
7888888889
Een fragment uit een competitiepartij

welke tien jaar geleden werd gespeeld
door twee buitenlandse grootmeesters.
Hoewel de stelling materieel volkomen
in evenwicht is, blijkt bij nadere
beschouwing al gauw, dat wit in
positioneel opzicht veel beter staat.
Gewezen kan worden op:
1. de open f-lijn;
2. de sterke vrijpion op d5;
3. het sterk geplaatste centrumpaard
op e4.
Een zwakte in de witte stelling is de
geïsoleerde pion op e3, maar... zwart
krijgt geen gelegenheid om daarvan
te profiteren. De drie genoemde
voordelen stellen namelijk de witspeler
in staat om meteen een winnende
combinatie uit te voeren.
Welke is die combinatie?
3 punten.

onlangs gespeeld tussen een paar
Hoogeveense aspirantmeesters.
De jeugdige witspeler, Jeroen Bakker,
dacht hier diep na. Haastige spelers
zouden vermoedelijk kort hebben
gerocheerd: Pats..Boem... 0-0. Maar
Jeroen speelde ijzersterk Pa4xc5!
De vrucht van even goed nadenken. Zwart
kan het paard niet nemen, want dan
volgt Da4+ en na ..Ke7(gedwongen) wint
wit met Td7+ de zwarte dame. Terecht
accepteerde de zwartspeler daarom het
paardoffer niet, doch speelde: Le7?, de
verkeerde zet, waarmee hij zijn dame
de pas afsnijdt. Wit had nu door een
tweede combinatie de partij moeten
winnen.
Gevraagd wordt: de winnende combinatie.
N.B. Telt niet mee voor de wedstrijd.
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Nr 18.

Nr 19.

1
 +   +
  
 +   +
  
 + n +
  Ko
 +   N
  L
7888888889
Dit eindspel ontving ik van

1
 +   +
  
 +   +
  
 + o +
 ok
p+  p+
L  
7888888889
Kan wit in deze stelling winnen?

wedstrijdleider Pieters. Wit wint.
Hoe is de winstvoortzetting?
2 punten

Duidelijk is dat direct a4 verliest
wegens ...f2
4 punten

Nr 20 (probleem).

Nr 21 (probleem).

1
v+ m +
pn 
 O  k+
 Onb
t+plB +
  
 +p V R
 rm
7888888889
Wit geeft mat in twee zetten

1
 +   +
  
 +lPrM +
 Br
 +t V +
 NqOk
 +   +
  
7888888889
Wit rondt het vierkant af door mat

4 punten

zetten
2 punten

in 2

- 14 De stelling die Renken moest winnen

1
 +   +
  
 +   +
  
 + o +
 ok
p+  p+
L  
7888888889
Afgegeven zet: 42.Kg8-h7

Zwart (Renken) staat beter, maar een
dwingende winstvoortzetting is niet
zonder meer voorhanden maar aan de
andere kant is het zo dat in een dergelijke stelling ieder klein verdedigingsfoutje funeste gevolgen kan
hebben. Er is te weinig materiaal nog
iets te kunnen herstellen. Vanuit deze
uitgangspositie begonnen Van Herksen
en Renken dinsdagavond 5 mei de alles
beslissende strijd.
De partij werd als volgt uitgespeeld:

43
Te8
Tf3+
44
Ke4
Tf8
45
Txf8 Lxf8
46
Kd5
Pd8
47
Lh4
Lxd6
48
Kxd6 Pf7
49
Kc6
Pg5
50
Kb6
Kg6
51
Kxa6 Kf5
52
Kb5
Pf3
53
Lg3
Kg4
54
Ke4
Kh3
55
Kd3
Pxh2
Zwart had in deze fase van de wedstrijd
met hevige tijdnood te kampen
56
Ld6
h5
57
Ke2
Pg4
58
Kf3
Pf6
59
Lc7
Pd5
60
Ld6
Pf6
61
Lc7

.....En Renken moest met het onvermijdelijke genoegen nemen. De partij
was remise en Van Herksen kampioen!!!!

- 15 DE NOSBO-COMPETITIE
Vandaag 19 juli 1981. Het lijkt al weer tijden geleden dat de laatste Nosbowedstrijden zijn gespeeld en de finesses van vele ontmoetingen zijn me dan
ook alweer ontgaan. Gelukkig heeft m'n mede redactielid me deze keer een beperkte ruimte toegewezen, zodat ik wel beknopt moet zijn. Natuurlijk begin ik
het overzicht met het derde, ons kampioensteam.
Ongeslagen - vijf keer een zege en twee keer gelijk - stevende ons zestal op
de titel af. Onbedreigd gebeurde dat echter niet, want de hete adem van Grijpskerk bleef tot in de laatste ronde voelbaar. Het gelijke spel tegen Sissa V
thuis in de voorlaatste ronde bracht de spanning weer helemaal terug. Gelukkig
kwam er herstel tegen Smilde en zo werd Hoogeveen III met één bordpunt meer
dan Grijpskerk KAMPIOEN.
Zo nipt het derde kampioen werd, zo krap ontging het tweede degradatie. Een
halve bordpunt bracht de voor het tweede positieve scheiding teweeg tussen
Hoogeveen II en Roden II. Toch een goed resultaat van ons tweede. Wellicht
hebben de tactische manoeuvres bij de opstellingen ertoe bijgedragen dat het
achttal zich in de tweede klasse A heeft kunnen handhaven.
Het eerste heeft zich moeiteloos staande kunnen houden in de eerste klasse A.
Toch is het eindresultaat wat teleurstellend vergeleken met het op een haar
na gemiste kampioensschap van het vorige jaar. Oude bekenden als Sissa II en
Ludendo eindigden nu boven ons, maar ook de beide nieuwkomers ESG I en Assen I
kwamen tot een beter resultaat. Het komende seizoen is nog ver. Vast staat dat
onze vereniging met twee achttallen in de tweede klas vertegenwoordigd zal
zijn. Laten we hopen dat we genoeg spelers hebben om ook weer met een zestal
in te schrijven. Misschien kunt u in uw kennissenkring schakers of schaaksters
bewegen lid te worden van onze club. Zo goed als zeker is dat de opstellingen
van de teams in het komende jaar een andere zullen zijn dan in het afgelopen
seizoen. Het is voor mij nu al een geruststellende gedachte, dat dit voor niemand reden zal zijn om zich niet meer voor de externe competitie beschikbaar
te stellen. In het eerste nummer van het nieuwe seizoen kom ik niet nader op
terug.
De eindstanden van het seizoen 1980-1981 zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasse 1A
Sissa II
ESGI
Assen
Ludando
Hoogeveen
Helpman
Ealde/P.
ESG II
KDSC

8
8
8
8
8
8
8
8
8

14
12
12
10
9
8
4
3
0

54½
49½
45
50
45½
43½
31
28
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2A
Smilde
Assen II
Haren III
Haren II
Rochade
Hgv. II
Roden II
Valth.m,

7
7
7
7
7
7
7
7

12
12
8
e
5
4
4
3

36
31½
32
29½
27
23
22½
22½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

Klasse 3B
Hgv III
Grijpskerk
Vizier II
Sissa V
Leek II
Smilde II
Roden III
Grootegast

7
7
7
7
7
7
7
7

12
12
9
8
8
3
2
0

De degradanten zijns KDSC, Roden II en Valthermond
In de Nosbocompetitie speelde onze club in totaal 178 partijen.
Van de te behalen punten gingen er 78½ naar onze tegenstanders en 99½ punt
behielden we zelf.
Het volledige overzicht treft u aan op de volgende bladzijde.

31
30
21
25
20½
13½
14½
12½

- 16 Overzicht NOSBO-competitie 1980-1981
Klasse 1A
1. Hoogeveen
2. Ludendo
3. Sissa II
4. Assen
5. ESG
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

