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Derde jaargang nr. 2                                                    mei 1983     

VAN DE REDACTIE

Wat later dan de bedoeling verschijnt dit nummer van ons clubblad. 
Deels is dit te wijten aan het drukke bestaan van de redactieleden, 
deels komt dit door het nogal laat inleveren van de kopij. 
Nu het aantal leden van onze vereniging gestaag groeit valt het wellicht te 
overwegen om de redactie uit te breiden. Tal van leden hebben ongetwijfeld de 
capaciteiten om hetzij door het verzorgen van rubrieken, hetzij door het 
persklaar maken van ons blad een bijdrage te leveren. 
Voor een vereniging is het een goede zaak dat een groot aantal leden 
betrokken is bij de verschillende taken. In onze vereniging berusten 
nog teveel taken bij dezelfde personen. Mocht er in de komende maanden 
een beroep op u worden gedaan, zeg dan niet te gauw "nee".

Het volgende nummer verschijnt direct 
voor de zomervakantie of meteen daarna. 
Kopij dient voor ] juli te worden in- 
geleverd bij de redactie.
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DE NOSBO-COMPETITIE.

Met vier vertegenwoordigende teams nam onze vereniging aan de Nosbo-competitie 
deel. Succes was er voor het eerste. Kampioen in de 1e klasse A en promotie naar 
de overgangsklasse. We komen daar later nog op terug. Voor de overige teams was 
geen kampioensschap weggelegd. 
Toch was hun deelname aan de competitie positief. 
Voor hen was het vaak moeilijk om in de sterkste opstelling aan te treden en dat 
heeft zeker een aantal punten gekost. Het komende jaar zullen er voor alle teams 
wat strakkere regels opgesteld moeten worden wat betreft de gang van zaken 
rondom alle vertegenwoordige de teams. De teamleiders zullen daartoe voor de 
competitie bijeenkomen om een aantal zaken te bespreken. Iedere teamleider 
behoort te weten over welke spelers hij kan beschikken en het mag niet gebeuren 
dat een speler wordt opgesteld in een team waarin hij niet gerechtigd is mee te 
spelen. 
Het komende jaar komt onze vereniging uit in de overgangsklasse, de tweede en de 
derde klasse. De eerste klasse ontbreekt in deze opsomming. 
Ons doel moet zijn voor het komende jaar: Handhaving van het tiental in de 
overgangsklasse, promotie van het achttal naar de eerste klasse, promotie van 
een van de zestallen naar de tweede klasse. Een gezonde externe opbouw van onze 
vereniging zal daarmee worden bereikt. 
Dat gaat niet zo maar vanzelf. Zeker voor de spelers van het tiental geldt dat 
een avondje club niet voldoende is om met succes te opereren op het niveau van 
de overgangsklasse. Aan studie zal niet te ontkomen zijn. Overigens geldt dit 
eigenlijk voor iedere speler van de club. 
Niet alleen echter neemt het succes toe met een grondige voorbereiding maar ook 
het plezier in het spel. De komende vakantie leent zich uitstekend voor een 
goede voorbereiding op het komende seizoen. 
Van de teamleiders volgt nu een overzicht van de hoogte- en dieptepunten van het 
afgelopen seizoen.

HET TIENTAL.

Het volgende overzicht laat zien op welke wijze het kampioenschap is behaald. 
Ongeslagen! Dat hoort voldoende te zijn, toch was dat niet het geval. Ook Assen 
won alles en de onderlinge wedstrijd eindigde gelijk. 
Bordpunten moesten de beslissing brengen en dank zij de monsterscores in de 
laatste twee rondes werd de titel behaald. Tegen de 10-0 en 9-1 tegen 
Eelde/Paterswolde en Leek was Assen niet opgewassen, weliswaar wonnen de 
Assenaren in de voorlaatste ronde met 7-3 van Groningen V maar zelfs een 10-0 
zege tegen Roden kon hen niet meer op gelijke hoogte brengen met ons tiental. 

Zo kwam het kampioenschap tot stand:
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Resultaten Hoogeveen I in de Nosbo 

1e ronde: thuis tegen ESG II 
1. Westerhof - Oosthoek 1-0
2. Jansen - Schutte 0-1
3. J. Bakker - Bos ½-½
4. T. Bakker - Reinink 1-0
5. Kelfkens - Van Heusden ½-½
6. Karwal - Lutter 1-0
7. Van Herksen - Kloppenburg 0-1
8. Van Til - De Wilde ½-½
9. Vd Kooy - Vd Werf 1-0
10. Voerman - Valke ½-½

6-4

2e ronde: uit tegen Groningen V
1. Jansen - Beyer ½-½
2. J. Bakker - De Wit 1-0
3. T. Bakker - De Jonge ½-½
4. Kelfkens - Holz 1-0
5. Karwal - Huizinga 1-0
6. Vd Kooy - Baudet 1-0
7. Van Herksen - Bleeker 1-0
8. Van Bergem - Van Gelderen 0-1
9. Van Til - Karsdorp 1-0
10. Voerman - Molenaar ½-½

7½-2½

3e ronde: thuis tegen Roden 
1. Westerhof - Vd Velde ½-½
2. Jansen - Visser 1-0
3. J. Bakker - Vd Hoeven ½-½
4. T. Bakker - Dalmolen 1-0
5. Kelfkens - Pezy 0-1
6. Karwal - Van 't Riet 1-0
7. Van Herksen - Rozendaal 1-0
8. Vd Kooy - Kats 1-0
9. Van Til - Vd Hoeven ½-½
10. Voerman - Jonkheid 0-1

6½-3½

4e ronde: uit tegen Unitas IV
1. Westerhof - Oliemans 1-0
2. Jansen - Eleveld 0-1
3. J. Bakker - Oegema ½-½
4. T. Bakker - Palmans 1-0
5. Karwal - Offringa ½-½
6. Kelfkens - Kersten 0-1
7. Van Herksen - Drolenga ½-½
8. Voerman - Drolenga B ½-½
9. Van Nes - Terpstra 1-0
10. Van Til - Steenga ½-½

5½-4½

5e ronde: thuis tegen Ludendo 
1. Westerhof - D vd Bussche 1-0
2. Jansen - Boekschoten 1-0
3. J. Bakker - Magendans 0-1
4. T. Bakker - Daniëls ½-½
5. Kelfkens - Duintjer T 1-0
6. Karwal - Blok 1-0
7. Van Nes - Janssen 1-0
8. Vd Maarel - Birken 1-0
9. Van Til - Woudstra 0-1
10. Voerman - Brouwer ½-½

7-3

6e ronde: uit tegen Assen
1. Westerhof - Krol ½-½
2. T. Bakker - Wubs 1-0
3. J. Bakker - Jans ½-½
4. Van Til - Mylanus ½-½
5. Kelfkens - Nooi 0-1
6. Jansen - Blom 1-0
7. Karwal - De Bruyne 0-1
8. Van Nes - Koops ½-½
9. Stevens - Vd Werf ½-½
10. Vd Maarel - Smedema ½-½

5-5

7e ronde: thuis tegen Eelde/P. 
1. Van Nes - n.o. 1-0
2. Westerhof - Vd Molen 1-0
3. T. Bakker - Steyvers 1-0
4. Jansen - Krol i-0
5. J. Bakker - Oosten 1-0
6. Vd Kooy - n.o. 1-0
7. Vd Maarel - n.o. 1-0
8. Karwal - De Boer 1-0
9. Kelfkens - Vd Belt 1-0
10. Van Til - n.o. 1-0

10-0

8e ronde: uit tegen Leek
1. Westerhof - K. Alberts 1-0
2. T. Bakker - Doelen 1-0
3. J. Bakker - J. Alberts 1-0
4. G. Jansen - Hovenga ½-½
5. Karwal - Bosma 1-0
6. Van Nes - Haisma 1-0
7. Kelfkens - Thalen Ï-0
8. Vd Kooy - Post 1-0
9. Stevens - Vd Wal 1-0
10. Van Til - A vd Wal ½-½

9-1
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HOOGEVEEN II

Als het seizoen ten einde is dan is het de gewoonte de balans en de verlies- en 
winstrekening op te maken en na te gaan of het afgelopen jaar bevredigend is 
verlopen. Daarom eerst de kille cijfers. 
Drie wedstrijden werden verloren (Tegen Haren II met 2½-5½ tegen Haren IV met 
3½-4½ en tegen Groningen VI met 3½-4½). Gelijk werd er gespeeld tegen Rochade en 
vier maal werd er gewonnen respectievelijk van KDSC I met 7-l; van Assen II met 
5-3; van Smilde I met 4½-3½ en tenslotte van Valthermond met 5½-2½. Negen van de 
maximaal te behalen zestien wedstrijdpunten waren daarvan het resultaat. Voor 
het eerst heeft Hoogeveen II zich een volwaardige 2e klasser getoond, beide 
voorafgaande seizoenen moest er gevochten worden om degradatie te ontlopen. 
Dat is winst maar geen reden om helemaal tevreden te zijn. In onze club is m.i. 
voldoende kwaliteit aanwezig om in de toekomst een tweede team te formeren dat 
kampioen kan worden en de lege plaats van Hoogeveen I in de eerste klasse in te 
nemen. In een van de volgende nummers hopen we hierop terug te komen.

J. Pieters
HOOGEVEEN III

Dit seizoen bezat Hoogeveen III vrij goede spelers, althans gezien de plaatsen 
die ze innamen op de spelersranglijst. Doch ondanks hun speelsterkte is het dit 
team niet gelukt kampioen te worden. 
Men moet ten minste aannemen dat dit de bedoeling was bij het indelen van de 
spelers van het team. De vraag die gesteld kan worden is, in hoeverre zo'n groep 
nu ook werkelijk als een team fungeert. 
Volgens mijn bescheiden mening, helemaal niet. De spelers zijn te weinig 
gemotiveerd. Dit werd veroorzaakt doordat de spelers uit zo'n team te veel 
gewisseld worden naar en vanuit andere teams. 
De band met hun eigen team gaat zo verloren en daardoor is de wil en de inzet 
voor het team ook niet aanwezig. Wij wonnen van de sterkste doch verloren onze 
wedstrijd tegen een zwak team. Wat hier in de toekomst tegen te doen is, is niet 
zo moeilijk. Elk team krijgt z'n vaste aantal spelers plus enkele reservespelers 
In hoge uitzondering en met medeweten van de teamleider mag een speler 
uitgeleend worden aan een ander team. 
Laten we a.u.b. in het vervolg niet met kunst en vliegwerk hetzelfde systeem als 
het afgelopen seizoen hanteren. 
Overigens haast ik mij wel om het eerste team te feliciteren met hun 
kampioenschap. Dit was dacht ik de enige groep die als team heeft gefungeerd.

Van Grijfland.

HOOGEVEEN IV (zestal)

We startten sterk in de wedstrijd tegen Gieten II en wonnen met 4½-l½. 
In Emmen werdan we weer met beide benen op de grond gezet, want we werden met 
5½-½ geklopt. Alsof dit niet erg genoeg was, kregen we later bericht dat ook 
Oudman's halve punt naar de Emmenaren ging, omdat hij in een hoger team stond 
ingeschreven. Jammer voor Oudman, voor het team en voor de club, want zo'n 
grapje wordt beboet met f. 25,—. 
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We kregen weer een kleine opleving in de wedstrijd tegen KDSC II die we wonnen 
met 4-2. Omdat er twee teams promoveren waren er voor ons nog goede vooruit-
zichten, maar we verloren de laatste twee wedstrijden tegen Vizier en Ter Apel. 
We kwamen tenslotte terecht op de vierde plaats.

De gedetailleerde uitslagen:
Hoogeveen IV - Gieten II 4½-1½

- ESG III  ½-5½ (0-6)
- KDSC II 4 -2
- Vizier 2 -4
- Ter Apel 2 -4

Totaal 4 wedstrijdpunten. 
De persoonlijke resultaten:

punten aantal wedstrijden percentage
J. Oldenkamp 4 5 80
R. Hofman 21 4 62½
M. v.d. Beemt 2 4 50
H. Reinders l 4 25
G. Schipdam 0 2 -
N. Aringeneng 2 3 67
L. de Jonge l 3 33

Tenslotte wil ik nog graag de heren Kok, Oudman, Sprakel en Doornbos 
bedanken voor het meespelen in enkele uitwedstrijden.

L. de Jonge.

DE NOSBO-BEKER.
Dit jaar reikte ons viertal niet zo hoog als het vorig jaar. Toen werd immers de 
finale bereikt waarin echter van Helpman verloren werd. Dit jaar kwamen we tot 
de halve finales. Daarin ontvangen we het sterkte Staunton uit Groningen. 
Staunton is kampioen geworden in de overgangsklasse en promoveert naar de 
K.N.S.B.
Hoogeveen I neemt de plaats van Staunton in de overgangsklasse in, maar dat 
is bekend.
Na de successen tegen Bedum (2½-1½), D.S.C. (4-0) en Roden (4-0) bleek 
Staunton te sterk (1-3). Alleen Jan Westerhof redde de eer.

De persoonlijke resultaten in de bekerstrijd waren:
J. Westerhof 4 -4
G. Jansen 3 -4
A. Kelfkens 2½-4
T. Bakker l -3
J. Bakker l -l

BELANGRIJKE DATA
Start schaakseizoen - 23 augustus 1983
Jaarvergadering - 30 augustus 1983
Start competitie - 6 september 1983
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SNELSCHAAKTOERNOOI VOOR NOSBO-TEAMS TE GRONINGEN 29 APRIL 1983

Met enkele "vrijwilligers" hebben we meegedaan aan dit jaarlijkse 
Nosbo-toernooi (5 borden/team). 36 teams hadden ingeschreven!
In een zeer vol denksportcentrum heeft onze vertegenwoordiging laten zien, dat 
S.C. Hoogeveen niet voor spek en bonen komt. 
In de voorronde werd een half puntje te weinig verzameld om in finalegroep 1 uit 
te mogen komen.
Derhalve werd Hoogeveen geplaatst als nr. een in finalegroep 2 (9 deelnemers per 
groep, er waren 4 finale groepen). Deze plaatsing werd duidelijk waargemaakt 
door in finalegroep 2 als eerste te eindigen.

OVERZICHT
Voorronde:

J.Wes- T. J. A. O. Van D.v/d
terhof Bakker Bakker Karwal Nes Maarel

Staunton 1 1 ½ 1 ½ -
Leeuwenborg 1 1 1 - 1 0
Unitas 1 0 0 0 ½ - *
Groningen IV ½ 0 1 - 0 0
ESG II 1 1 1 ½ 1 -
Haren V 1 - 1 0 0 0
* Opmerkelijk: Westerhof draait een sigaret in z'n eigen tijd en .... wint!
Hoogeveen totaal 17½ punt

Finalegroep 2
J.Wes- T. J. A. O. Van D.v/d Opm.
terhof Bakker Bakker Karwal Nes Maarel

Unitas 3 ½ ½ ½ 0 l 1 *1
Haren 3 l 0 0 - l ½ *2
Groningen V l 0 - 0 l 0
Leek - ½ l l l 0
Sissa II l l l l l - *3
Groningen VI l l l 0 0 -
Staunton l 0 ½ l - 0
Unitas 5 0 l 0 l l — *4
Hoogeveen totaal 24½ punt  (1½ punt voor nr. 2)

Opm.:
*1. Eerste punten Vd Maarel
*2. J.Bakker zegt dat hij moe is
*3. 5 punten!
*4. vlag Westerhof valt.

Tegen middernacht werden de prijzen uitgereikt door het Nosbobestuurslid Y. 
Visser, deze maakte nog even van de gelegenheid gebruik, door S.C. Hoogeveen 
welkom te heten in de promotieklasse! 
Half twee lag ik in bed (vermoeid na "die nullen" en tevreden over de 
leuke schaakavond).

D.A. v.d. Maarel.



- 7 -

SCHAAKRUBRIEK

Jammer genoeg heb ik niet voldoende tijd meer om deze rubriek nog langer 
te verzorgen. Andere bezigheden, welke ik op me heb genomen, vragen veel- 
tijd en daarom heb ik gemeend er mee te moeten stoppen. Wellicht zal er 
een ander worden gevonden, die deze rubriek kan overnemen. 
Nu ons tiental het komend seizoen in de promotieklasse zal gaan spelen, i 
het, dacht ik, van belang dat er meer dan gewone aandacht zal worden best 
aan de theorie (openingen, behandeling middenspel, en eindspelen). Mogeli 
kan de opzet van de schaakrubriek aan deze situatie worden aangepast en 
hepenlijk kan het bestuur iemand vinden, aan wie dit kan worden toever- 
trouwd .
Inmiddels meen ik, onder dankzegging aan de inzenders van oplossingen, er 
goed aan te doen u nog een drietal diagrammen uit mijn verzameling aan 
te bieden in de hoop:
a. dat ze correct blijken te zijn;
b. dat u er plezier aan mag beleven.

1
 +bTr +5
VoR+ +
 + Bo +5
+ +l+v+
 + + K +5
+ P+ +
 Tn+  +5
+ ++ +
7888888889

26. Wit begint, mat in twee zetten

1
 + +  +5
+b++ P
 +r+ N +5
+ +tL +
 + Ot +5
+ N+r+
 Q + k+5
+ ++ +
7888888889

27.Wit begint, mat in twee zetten

1
m+r+vLt+5
O +mVoO
 + O  O5
B O+wN
p+ +  +5
+n++ Pq
 P + T P5
+ Kr+b+
7888888889

28. Wit begint en geeft mat in 8 zetten 
(deze stelling is een idee, naar 
aanleiding van een partij, destijds 
gespeeld door J. Bakker en H. Voerman).
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Het is niet de bedoeling dat u de oplossingen inzendt. Oplossingen zullen worden 
gepubliceerd in de volgende uitgave van het clubblad.

Tenslotte volgen hier dan nog de oplossingen van de 4de en laatste serie van 
opgaven.
Nr. 22: 6 Dg4 is verkeerd, omdat wit na .... Pf6 niet op g7 kan slaan 

wegens; ....Tg8, 8.Dh6 Lf2:+, en de Koning moet uitwijken, omdat 
9.Kf2: Pg4 leidt tot dameverlies. De zet Dg4 betekent dus een ernstig 
tempoverlies

Nr. 23: De stelling is afkomstig uit een partij van Fischer tegen Letelier. 
Bobby Fischer beëindigde deze partij met de volgende brillante 
combinatie: 21...Te3: 22.Te3: Te3: 23.Ke3: Df4:+!! 24.Kf2 (na 23.Kf4: 
volgt namelijk ...Lh6 mat) Pg4+ 25.Kg2 Pe3+ 26.Kf2 Pd4 en het spel is 
uit voor wit.
De heer Kok, als enige inzender van deze serie, gaf als oplossing aan: 
21...Pg4+ 22.Lg4: Te3: 23.Te3: Ld4 24.Pf1 Df4:+ 25.Lf3 Le3:+ 26 Pe3: 
Te3: 27.Dd1 Pd4. Dit is leuk gevonden, maar m.i. is 24.Kg2 (i.p.v.Pf1) 
sterker. Na ...Te3: 25.Lf3 Df4: 26.Df1 is wit weliswaar een pion 
achter, maar staat zeker niet zonder meer verloren; er dreigt zelfs 
27 Ld5+ met damewinst.

Nr. 24: Sleutelzet van dit probleem is e7-e8P. Alleen deze minor-premotie 
geeft mat in 2 zetten. Wit had de keus uit maar liefst 8 verschillende 
promoties, nl. exd8D of T of L of P en e7-e8D of T of L of ...P. En 
juist de meest bescheiden promotie e7-e8P leidt tot het beoogde doel. 
Zo ziet men maar weer, dat de Duitse zegswijze:
"Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne Ihr" niet 
altijd opgaat.
De 6 matvarianten zijn de volgende:
..... Lb4+    2.Kb4: mat
..... Lb2+    2.Kb2: mat
..... Pcb5+   2.cb5: mat
..... Pce8: (of andere) 2 Ta7 mat
..... Pde6    2.Lb7 mat
..... Pde6    2.Pc7 mat

Nr. 25: Sleutelzet is hier: La7-b8 (dreigt 2. Tc7-e7 mat) Er zijn 5 varianten: 
1...Lc7: 2.Lc7: mat
1...Lc3: 2.Tc4 mat
1.. .d4  2.Tc5 mat
1...Kd6  2.Pf7 mat
1...Kf4  2.Pg6 mat  Op andere zetten volgt 2 Te7 mat.

De slotstand in de puzzelwedstrijd is als volgt:
1. T. Bakker met een totaal van 34 punten
2. M. Kok, 33½ punt
3. J. Oldenkamp, 21½ punt
4. A. Karwal, 19  punt
5. J. Bakker, 11  punt 
6. G. Heller  8  punt

Daarmee is Theo Bakker winnaar van de wedstrijd geworden. Gefeliciteerd.

A. v.d. Kooij (26 april 1983)






