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Van de voorzitter
Het  seizoen  zit  er  weer  bijna  op.  Het  clubkampioenschap  kan 
Christiaan Mol haast niet meer ontgaan. Bovenin groep 2 is het nog 
wel spannend en zullen Jan Oldenkamp en Piet Bos waarschijnlijk 
gaan uitmaken wie zich periodekampioen mag gaan noemen.  De 
overige  promotie-  en  degradatieplaatsen  zijn  nog  niet  vergeven, 
alhoewel Wim de Berg waarschijnlijk een trede lager te bewonderen 
zal zijn na de zomer.
Over trede lager gesproken, onze externe teams hebben dit seizoen 
niet hun beste jaar gehad. Het derde had het wederom zwaar in de 
2de klasse. Het tweede was vorig jaar gepromoveerd naar de 1ste 
klasse en zoals verwacht kwam het linkerrijtje nooit in zicht.  Het 
eerste mocht na 28 jaar weer eens op het hoogste regionale niveau 
acteren. Een eindsprint van 3 overwinningen uit de laatste 4 wed-
strijden mocht helaas niet baten. Doordat de NOSBO-teams het in de 
landelijke competitie niet konden bolwerken in de 3de klasse KNSB, 
vindt er versterkte degradatie plaats. Het eerste, tweede en derde (!) 
worden  hierdoor  getroffen.  Maar  het  ligt  natuurlijk  niet  aan 
anderen,  wij  hebben  zelf  niet  voldoende  punten  behaald  om  op 
eigen  kracht  handhaving  te  bewerkstelligen.  Wellicht  dat  we 
volgend  jaar  wel  weer  één  of  twee  kampioensteams  gaan  voort-
brengen hierdoor (ieder nadeel heb zijn voordeel).
De schaakschool beleeft ook het eind van het schaakseizoen. Op 31 
mei  zal  onze  jeugd  de  examens  maken  en  ik  wens  hun  daarbij 
wederom  alle  succes!  De  jeugdcompetitie  bevindt  zich  in  de 
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eindfase,  als  de  rook  straks  is  opgetrokken  zal  blijken  wie  zich 
jeugdkampioen 2010-2011 mag noemen.
Dan minder leuke berichten over onze clubgenoten Gert Jansen en 
Wessel Schulte. Beiden hebben zware operaties gehad en zijn op het 
moment  van schrijven  thuis.  Wij  hopen uiteraard  dat  het  herstel 
voorspoedig verloopt.
 
Voor de schakers die na 21 juni nog niet genoeg van onze denksport 
op 64 velden hebben, is er dit jaar ook weer zomerschaak. De laatste 
puntjes  moeten  nog  op  de  welbekende  'i'  worden  gezet,  maar 
waarschijnlijk  gaat  het  bessenschaak  een  vervolg  krijgen  op  de 
camping  'het  Hamshoff-oord',  Wijsterseweg  147  te  Stuifzand. 
Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
 
Een  goed  (schaak)zomer  toegewenst  en  alvast  tot  ziens  in  het 
nieuwe seizoen!

Marc

Bestuursmededeling 
betreffende de agenda van de jaarvergadering 
op dinsdag 30 augustus 2011
Het bestuur verzoekt de leden, die wijziging van de competitie op 
de  agenda  van  de  komende  jaarvergadering  willen  zetten,  hun 
wijzigingsvoorstel(len) in te dienen bij de secretaris voor of uiterlijk 
op  5  juli  2011.  Voorstellen  die  na  deze  datum  worden  gedaan, 
komen op de komende jaarvergadering niet aan de orde.

Ton van Seventer, Secretaris

Programma
di. 17-mei 13
di. 24-mei 14
di. 31-mei 15 examen jeugd
di. 07-jun 16
di. 14-jun snelschaakfinale
di. 21-jun themaschaak/simultaan
di. 28-jun

t/m 26-jul
Zomerschaak, 
Nadere mededelingen volgen
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Stellingen 
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Overleden
In de Hoogeveense krant zag ik laatst de dankzeggingsadvertentie 
namens de familie voor de belangstelling bij het overlijden van 
Hugo Voerman. Hij  was jarenlang lid van onze club en was van 
midden  jaren  '60  tot  1987  bestuurslid,  de  laatste  tien  jaar  als 
penningmeester. Rond 1990 is hij gestopt met clubschaak en heeft 
zich gestort op genealogie en archiefonderzoek. Af en toe had hij 
nog contact met de club en ik ben vast niet de enige die nog zijn 
anekdote over de Bulgaarse grootmeester Namreov (leg hier even 
een  spiegeltje  naast)  meermalen  heeft  gehoord.  De  laatste  jaren 
woonde hij in het Tonckenshuys in Zuidwolde en hij heeft daar ook 
nog wel eens meegespeeld in de plaatselijke schaakclub. 
Hij is 81 jaar oud geworden.

FvA

Interne beker
Kwartfinale 
Klaas van der Sluijs 1716 - Hans Verwijs 1664 0-1
René Los 1608 - Ton van Seventer 1738 0-1
Anky Lunenborg 1621 - Frans v. Amerongen** 1603 rem
Marten Berghuis 1840 - Pieter Sybesma* 1621 1-0
**gaat door na loting
Halve finale 
Hans Verwijs 1664 - Frans v. Amerongen 1603 0-1
Marten Berghuis 1840 - René Los * 1608 1-0
Finale
Marten Berghuis 1840 - Frans v. Amerongen 1603

Jubileum
Oplettende lezertjes hebben op de omslag van dit blad al gelezen: 
"25e jaargang....". Tot nu toe hebben we er weinig mee gedaan, maar 
natuurlijk is dit wel iets om te vieren. Stuur de redactie suggesties 
voor een spetterende start van de volgende 25. Bijv. uw favoriete 
rubrieken, dierbare stukjes, noem maar op. En hoe uitgewerkter, des 
te liever, een eenmansredactie is ook maar alleen.

FvA
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Eerste team
Op donderdag 10 maart 2011 moest het eerste in Hoogezand tegen 
HSP spelen. HSP staat op dit moment derde in de  promotieklasse, 
wij zijn een na laatste. Gek genoeg zijn wij gezien de rating wel de 
favoriet in deze wedstrijd. 
De  tegenstander  van  Marc  was  zo  vriendelijk  om  dinsdag  naar 
Hoogeveen te  komen om vooruit  te  spelen. Lange tijd bleef  deze 
partij gelijk. Marc had een remise aanbod afgeslagen en er volgde 
een eindspel met loper tegen paard met een gelijk aantal pionnen. 
Christiaan, speciaal aanwezig voor deze partij had het idee dat Marc 
genoegen  had  moeten  nemen  met  het  remise  aanbod.  Gelukkig 
eindigde partij in tijdnood alsnog in remise.
Op  11  maart  zelf  was  Osama  als  eerste  klaar.  De  kopman  van 
Hoogeveen wilde zijn verlies van de vorige wedstrijd goedmaken en 
deed dat  in  19  zetten!  Hij  gaf  zijn  tegenstander  in  een Slavische 
partij geen kans tot rokeren en maakte het tactisch zeer goed af.
Ondanks dit goede nieuws zag het er niet best uit voor ons. Dick 
stond veel minder dan zijn tegenstander, Edwin stond niet zo best, 
Klaas nog ongeveer gelijk, ik stond niet goed, Bert stond wel aardig 
en Christiaan ongeveer gelijk maar met een stuk minder tijd. Waar 
het in andere wedstrijden (Unitas, Het Kasteel) tegenzat zat het ons 
hier mee. Klaas wist zijn partij om te zetten in remise. Mijn tegen-
stander wilde geen remise en met Bert ging het ineens bergafwaarts.
Gelukkig stond daar tegenover dat Edwin en Dick ineens gewonnen 
stellingen gecreëerd hadden! Edwin moest erg nauwkeurig spelen 
maar wist zijn kwal voor om te zetten in winst. Helaas was Bert zijn 
partij niet meer te redden en moest hij opgeven. 
Mijn eigen stelling was vanuit de opening niet best, toen de stukken 
van wit afgeruild werden bleef er toch nog een houdbaar eindspel 
over.  Sterker  nog,  ik  had nog een aardige  plus in de slotstelling. 
Gezien  de  partij  was  winst  voor  mij  wel  heel  onterecht  geweest 
(hoewel andersom dit seizoen al wel eens voorkwam) mijn tegen-
stander accepteerde mijn derde remiseaanbod. Christiaan zag zijn 
remise geaccepteerd worden. Dick had zijn ongelofelijke comeback 
in  de  partij  omgezet  in  winst.  Het  was  wel  even  zoeken  in  het 
eindspel  dame  tegen  vrijpion  maar  Dick  maakte  het  uiteindelijk 
goed af.
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Zeer belangrijke punten. In de laatste twee wedstrijden ontvangen 
wij koploper SISSA en gaan we op bezoek bij hekkensluiter Haren 3. 
Handhaving lijkt binnen handbereik te zijn!
R7 HSP 1837 - Hoogeveen 1825 3-5
1. V. Geeraets 2035 - O. Sadallah 2098 0-1
2. B. Bontjer 1891 - C. Mol 1902 rem
3. J. Havinga 1921 - B. Janmaat 1822 1-0
4. T. Hertig 1808 - M. Berghuis 1824 rem
5. R. v/d Meulen 1837 - M. Snuverink 1823 rem
6. S. Sprik 1783 - K. v/d Sluijs 1693 rem
7. E. Reintke 1709 - E. de Jonge 1693 0-1
8. F. Verweij 1708 - D. de Jong 1748 0-1

Op  dinsdag  5  april  speelde  Hoogeveen  tegen  het  al  kampioen 
geworden SISSA. Hun laagste speler was ongeveer van het niveau 
van onze eerste. Ik moest daarom ook sterk denken aan het Engelse 
spreekwoord ‘bringing a knife to a gunfight’ zeker met hun kanon 
aan het eerste bord: GM Ivan Sokolov.
Op  het  eerste  gezicht 
was  het  ratingverschil 
niet  gelijk  zichtbaar  op 
de  borden.  Zoals  oud-
clubkampioen en inmid-
dels  Fidemeester  Luuk 
van Kooten zei:  "toen ik 
binnenkwam  leek  het 
ongeveer  4-4".  Jammer 
genoeg  is  dat  niet  het 
resultaat geworden.
Osama kon het niet bolwerken tegen Ivan Sokolov; met de zwarte 
stukken in een koningsindisch kwam hij erg gedrongen te staan met 
opgave  als  gevolg.  Christiaan  op  bord  2  deed  het  helemaal  niet 
slecht maar na een lange partij gaf hij (op zet 41) zomaar een toren 
cadeau. Dat zou zelfs een grootmeester niet meer kunnen redden 
dus ook Christiaan verloor. Bert speelde zijn gebruikelijke stonewall 
spel en leek de overhand te hebben. Het verschil is misschien wel 
dat SISSA toch wat sluwer was en ook Bert zijn foutjes werden hard 
aangepakt. 
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Zelf kwam ik wat beter uit de opening maar in het jachtterrein van 
het tactische spel: het middenspel, werden er veel stukken afgeruild 
waardoor er een eindspel ontstond. Dit eindspel stond bol van de 
fouten, het was in eerste instantie namelijk een gewonnen eindspel 
voor  mijn  tegenstander  maar  ik  kreeg  legio  kansen  voor  remise. 
Deze foutenmanifestatie kwam dan ook passend aan zijn einde, ik 
gaf  op  in  een  theoretische  remisestelling.  Marc  had  het  moeilijk 
tegen de Engelse opening. Het einde heb ik gemist maar het resul-
taat was inderdaad een nul. Klaas had zijn stelling lang gelijk weten 
te houden waardoor hij ook remise aanbood. Helaas ging zijn tegen-
stander daarmee niet akkoord en maakte dit besluit waar, hij won 
en Klaas verloor. 
Edwin stond wat gedrongen maar misschien was dat ook wel het 
rechtstreekse  resultaat  van  Scandinavisch  met  Dd6.  Ook  Edwin 
moest  er  uiteindelijk  aan  geloven  met  een  nul.  Dick  op  bord  8 
speelde  tegen  Geon  Knol  die,  dat  begreep  ik  uit  de  wedstrijd-
verslagen van SISSA, wel vaker dubieuze openingen speelt. Zo ook 
nu wat Dick in eerste instantie toch een hoopgevende positie ople-
verde. Helaas was ook hier het ratingverschil merkbaar de tegen-
stander maakte de positie gelijk, daarna beter met als gevolg winst.
Een 8-0 oorwassing, natuurlijk konden we Osama creatief tegen een 
gelijkwaardige tegenstander zetten maar verliezen zouden wij toch 
wel, dus dan maar eervol in vaste bordvolgorde. 
Mijn felicitaties aan kampioen SISSA!
R8 Hoogeveen 1825 - SISSA 2171 0-8
1. O. Sadallah 2098 - I. Sokolov 2657 0-1
2. C. Mol 1902 - E. Salibehgovic 2021 0-1
3. B. Janmaat 1822 - J.J. Groenewold 2187 0-1
4. M. Berghuis 1824 - F. Rietman 2238 0-1
5. M. Snuverink 1823 - L. v/d Marel 2092 0-1
6. K. v/d Sluijs 1693 - E.J. Walinga 2008 0-1
7. E. de Jonge 1693 - R. Slagter 2104 0-1
8. D. de Jong 1748 - G. Knol 2061 0-1
De  laatste  ronde  van  het  seizoen  2010/2011  speelden  we  in  het 
Jannes van der Wal denksportcentrum in Groningen tegen hekken-
sluiter Haren 3. Na 8 ronden spelen stonden we een na laatste in de 
Promotieklasse, Haren 3 staat laatste en Haren 2 is voorlaatste, enkel 
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op bordpunten boven ons.  Haren 2 moet in de laatste ronde nog 
tegen de kampioen SISSA. 
Wij speelden in de benedenzaal waar ook Haren 2 – SISSA gespeeld 
werd. In eerste instantie bestond de Haren delegatie uit 11 man voor 
2  teams.  Haren  2  speelde  met  6  man  tegen  SISSA  en  de  tegen-
standers van Christiaan en Klaas kwamen later binnen. Zelf moest ik 
eerst een uur wachten omdat mijn beoogde tegenstander wel zou 
komen maar uiteindelijk niet kwam, 1-0R.
Hoewel Haren 3 met een sterker team speelde dan Haren 2 had ik 
na  deze  voorsprong  het  volste  vertrouwen  in  een  goede  afloop, 
zeker gezien het ratingverschil. De partijen gingen dan ook min of 
meer gelijk op, op dat moment. Een paar biertjes later zag het er toch 
anders  uit.  Dick  stond  gelijk,  Edwin  stond  minder,  Klaas  had  2 
stukken tegen Dame (wel met veel activiteit), Marc stond iets beter, 
Bert  stond  een  pionnetje  achter,  Christiaan  stond  ook  een  pion 
achter en Osama had een voordeeltje maar dat bestond vooral uit 
ruimte voordeel en niet uit materiaal. Theoretisch gezien hadden we 
mogen verliezen, zeker wanneer SISSA al hun partijen zou winnen 
maar gelukkig waren er veel remise kansen op de mindere borden. 
Zo geschiedde: Christiaan, Bert,  Edwin en Dick maakten allemaal 
remise.  Helaas  kon  Klaas  zijn  activiteit  niet  verzilveren  in  een 
resultaat.  Osama  met  wit  daarentegen  verzilverde  zijn  ruimte 
voordeel in de Ben Oni. Osama staat zelfs 10e op de topscorerslijst, 
en dat met een wedstrijd minder! 
R9 Haren 3 1756 - Hoogeveen 1825 3-5
1. J. Lulof 1976 - O. Sadallah 2098 0-1
2. R. Mellink 1868 - C. Mol 1902 rem
3. H. Gielen 1804 - B. Janmaat 1822 rem
4. N.O. - M. Berghuis 1824 0-1
5. P. Smits 1781 - M. Snuverink 1823 0-1
6. R. Goedhart 1681 - K. v/d Sluijs 1693 1-0
7. W. Veldhuis 1661 - E. de Jonge 1693 rem
8. A. Lassche 1520 - D. de Jong 1748 rem
Terugkijkend op dit seizoen kunnen we niet helemaal tevreden zijn, 
getuige  ook  de  minscores  van  alle  spelers  behalve  Osama.  Onze 
ploeg  is  promotieklassewaardig,  helaas  kwam dat  er  pas  laat  dit 
seizoen uit. 
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In de 3e Klasse KNSB zijn toch twee Nosboploegen gedegradeerd; 
hierdoor  is  er  versterkte  degradatie,  hetgeen  betekent  dat  we 
volgend seizoen weer in de 1e klasse spelen.

Marten Berghuis 

Promotieklasse  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Ra   TPR  RaTg
1. SISSA        18 63  x  7  7½ 7  5½ 7  6  8  7½ 7½ 2128 2140 1804 K
2. HSP          12 38  1  x  4  5½ 4  5½ 4½ 3  5  5½ 1832 1861 1840
3. ESG          11 42  ½  4  x  5½ 3½ 5½ 3½ 6  6½ 7  1914 1882 1825
4. Groningen 3  11 37½ 1  2½ 2½ x  5½ 4  5  6  5½ 5½ 1882 1871 1857
5. Unitas 4     10 34  2½ 4  4½ 2½ x  4½ 4  4½ 4  3½ 1803 1800 1821
6. Het Kasteel   9 33½ 1  2½ 2½ 4  3½ x  4½ 4½ 4½ 6½ 1770 1809 1830
7. Van der Linde 8 35  2  3½ 4½ 3  4  3½ x  5½ 4  5  1810 1828 1835
8. Hoogeveen     6 29  0  5  2  2  3½ 3½ 2½ x  5½ 5  1818 1779 1851 D
9. Haren 2       4 26½ ½  3  1½ 2½ 4  3½ 4  2½ x  5  1733 1756 1851 D
10.Haren 3       1 20½ ½  2½ 1  2½ 3½ 1½ 3  3  3  x  1696 1705 1871 D

Sterker Schaken (6)

Test 6
Franse verdediging
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Ld7 5.Pf3 
Lc6 6.Ld3 Pd7 7.c4 Lxe4 8.Lxe4 c6 9.0-0 Pgf6 
10.Lc2 Le7 11.Lf4 0-0 12.Dd3 Te8 13. Tad1 
Pf8 14.a3 Pg6 15.Lg3 Ld6
Wit is aan zet. Kies uw plan.

Plan A: Controleer en bezet het zwakke veld d6
Zwart heeft een effectieve manier gevonden om mijn druk over de 
diagonaal b1-h7 op te heffen, zonder zijn koningsstelling of pion-
structuur te verzwakken. Niettemin heb ik een mooi ruimtelijk voor-
deel met mijn pionnen op e4 en d4. Om dat te vergroten en om het 
zwakke veld d6 te controleren, besluit ik 16.c5 te spelen. Deze zet 
voorkomt dat zwart tegenspel krijgt in het centrum met ...c5 en legt 
tevens  zijn  pionstructuur  op  de  damevleugel  vast.  Na  de  waar-
schijnlijke  voortzetting  16...Lxg3  (zwart  kan  niet  16...Pf4  spelen, 
omdat  17.Dd2  een  stuk  kost)  17.hxg3  bezet  ik  veld  d6  met  de 
manoeuvre Pe5-c4-d6. Ik hoef niet bang te zijn voor de ruil ...Pxe5, 
omdat ik na dxe5 een vernietigend ruimtelijk voordeel heb en de 
volledige controle over de d-lijn. 
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Ik  beschouw  het  verdubbelen  van  mijn  pionnen op de  g-lijn  als 
voordeel,  omdat  het  paard  op g6  nu nog meer  in  zijn  beweging 
wordt beperkt.

Plan B: Bezet het zwakke veld e5
Net als in plan A wil ik mijn ruimtelijk voordeel uitbuiten. Maar in 
tegenstelling tot dat plan denk ik dat zwarts belangrijkste zwakte 
veld e5 is.  Dus besluit ik het met 16.Pe5 te bezetten omdat: 1) De 
positie  van  mijn  paard  op  f3  verbetert.  2) Zwart  niet  op  e5  kan 
nemen met het paard vanwege de vork. 3) Als zwart nu of later met 
de loper neemt, met dxe5 de controle over de d-lijn wordt verkregen 
en,  belangrijker  nog,  het  prachtige  veld  d6  om  de  torens  te 
verdubbelen.  4) Het  zeer  moeilijk  is  voor  zwart  om  mijn  paard 
met ...f6 te verjagen, omdat deze zet zijn rokadestelling en de e-pion 
verzwakt.  Ik  bereken dat  zwart  niet  met  16...e5  kan  antwoorden 
vanwege  17.La4  Tf8  (17...Te7  maakt  18.dxc5  mogelijk,  omdat  de 
loper  gepend  staat)  18.Pd7  Pxd7  19.Lxd6  met  een  overwegende 
stelling. Hoe dan ook de zet ...c5 verontrust mij niet, omdat die de 
stelling  opent  en  de  pionstructuur  asymmetrisch  maakt.  Beide 
elementen zijn in mijn voordeel, omdat ik het loperpaar bezit.

Plan C: Bezet veld e5 na loperruil
Mijn redenen zijn gelijk aan die in plan B. Het enige verschil dat na 
ruil  op e5,  na dxe5 mijn loper op g3 ingesloten raakt,  wat ik wil 
voorkomen.  Dus  besluit  ik  tot  16.Lxd6  Dxd6  17.Tfe1,  om  de 
bezetting van veld e5 voor te bereiden. Ik analyseer dat zwart niet 
kan voortzetten met 17...e5, omdat ik na 18.dxe5 Dxd3 19.Lxd3 Pg4 
20.Lxg6 zonder  enige  probleem de  extra  pion  behoud.  Ook geen 
probleem  vormt  17...c5  18.dxc5  Dxe5,  omdat  de  daaruit  ontstane 
onevenwichtige  pionstructuur  mij  een  voordelig  eindspel  belooft 
(dankzij mijn loper).

Kies  uw plan: A,  B  of  C en  geef  in  het  kort  aan of  er  tactische 
redenen zijn om een bepaald plan te verwerpen. Daarmee kunnen 
ook punten worden verdiend.
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Paastoernooi

Pasen viel dit jaar erg laat. En het was al weken prachtig weer en 
voor de toernooidag werd al de hele week mooi weer voorspeld.
Met die wetenschap was het  deelnemersveld van 'slechts'  62 niet 
eens een tegenvaller, ook al hadden we nooit minder dan 64 gehad 
in de vorige edities. Verder was het weer ongeveer hetzelfde beeld 
als  voorgaande  jaren:  een  behoorlijk  sterke  topgroep  met  een 
hoogste rating van 2250 en maar 1 net onder 2000, ca. 20% jeugdige 
deelnemers,  zowel heel sterke als debutanten in een seniorentoer-
nooi en verder een paar niet-clubschakers. En afkomstig uit allerlei 
plaatsen  van  Winterswijk  tot  Workum  en  van  Winschoten  tot 
Deventer. Daarmee slaan we beslist geen gek figuur in de eendaagse 
amateurtoernooien buiten de Randstad.
Voor het eerst bleven de bloemen voor de winnaar in Hoogeveen: 
Osama had zich flink voorbereid en won alle belangrijke partijen. En 
als een ware prof bood hij in de slotronde vrijwel meteen remise aan 
omdat  hij  wist  dat  hij 
daarmee  toernooiwin-
naar  zou  zijn.  Jeugdta-
lent Ivo Maris uit Assen 
haalde  nog  evenveel 
punten,  maar  werd 
tweede  op  onderling 
resultaat. 
Ook  verderop  vielen 
jeugdspelers  in  de 
prijzen. Nick Maatman, 
die pas een paar jaar clubschaker is en onlangs vijfde werd bij het 
NK  onder  16j.  won  de  B-groep,  Anna  Maja  Kazarian  (11)  werd 
gedeeld 2e in de C-groep. Sander Taams werd tweede in de E-groep 
en  de  G-  en  H-groep  waren  een  prooi  voor  Gerbert  Leeftink  en 
Lisanne Waardenburg.
Clubgenoten die in de prijzen vielen waren naast Sander en Osama: 
Marc Snuverink, 1e C-groep; Thijs Eggersman (still going strong), 2e 
groep F; Timon Bos, 2e groep H. 
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Marius Jans deed voor het eerst mee met een seniorentoernooi. Hij 
speelde best leuke partijen, maar ontdekte wel dat kleine foutjes veel 
sneller worden afgestraft dan in de jeugdcompetitie.
De Molukse kookgroep (toch al bezig met de voorbereidingen voor 
de  RMS-viering  van  25/4)  heeft  voor  prima  soep  en  broodjes 
gezorgd tijdens de pauze. Tussen de partijen door liep iedereen snel 
weer naar buiten, meestal niet om te roken, maar om van het goede 
weer te genieten en daar met elkaar gezellig bij te praten.
Behalve de envelopjes met prijzen voor de beste twee per groep was 
er natuurlijk weer de grote mand met gekleurde paaseieren. Een ei 
voor een nul, alweer enkele jaren deel van onze succesformule.
Zie voor de gedetailleerde uitslagen en een fotoselectie de website.

FvA

Partijen Paastoernooi
Nog zo'n teken van klasse: een rapidpartij, gespeeld om 10 uur na afloop 
van het toernooi even uit het hoofd demonstreren en later invoeren. Want 
noteren, dat deed behalve Pieter bijna niemand.

Osama Sadallah (2098) - Ivo Maris (2058) 
1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 e5 4.dxe5 dxe5 5.Lg5 Le7 6.e3 
0–0 7.Pf3 Pbd7 8.Le2 c6 9.0–0 Dc7 10.a3 a5 11.Tc1 Te8 
12.Lh4 Pf8 13.h3 Pg6 14.Lg3 h6 15.Ld3 Td8 16.Dc2 
Txd3  17.Dxd3 Le6  18.De2  Te8 19.Tfd1  Pd7  20.Pd4 
Pc5 21.Pxe6 Pxe6 22.Pd5 cxd5 23.cxd5 Pc5 diagram
24.b4 f5 25.bxc5 Lxc5 26.Db5 Tc8 27.d6 Dc6 28.d7 1–0

Osama Sadallah (2098) - Koen Lambrechts (2281) 
1.d4 b6 2.c4 e6 3.a3 Lb7 4.Pc3 f5 5.Dc2 Pf6 6.Lg5 Le7 
7.Td1 Pe4 8.Lf4 Pxc3 9.Dxc3 Lf6 10.Le5 d6 11.Pf3 Pd7 
12.Lxf6  Dxf6  13.e3  0-0  14.Le2  Dg6  15.0-0  e5  16.c5 
Lxf3  17.Lxf3  e4  18.Le2  bxc5  19.Lb5  Tad8  20.Lxd7 
Txd7 21.dxc5 d5 22.b4 f4 23.exf4 Txf4 24.c6 Td6 25.b5 
Tg4 26.Dh3 Df5 27.Kh1 Th6 diagram
28.Txd5  Txh3  29.Txf5  Txa3  30.h3  Tg6  31.Td1  h6 
32.Td7 a6 33.b6 1-0

12



Tweede team
In  de  strijd  tegen  degradatie  heeft  het  2e  team  een  belangrijke 
overwinning geboekt tegen Groningen 5. Groningen 5 kwam met 7 
spelers  doordat  een  van  hun  spelers  op  het  laatste  moment  had 
afgezegd. We begonnen dus met 1 reglementair punt voorsprong. 
Toen Rudi aan bord 2 remise had weten te houden en Ton Kelfkens 
op bord 7 met zwart zijn tegenstander van het bord had geschoven 
stonden we met 2,5 tegen 0,5 voor. Vanuit die gunstige uitgangssitu-
atie hielden ook Ton van Seventer en Anky de stand in evenwicht. 
Met 2 remises erbij kwam de winst steeds meer in zicht (3,5 tegen 
1,5).  Er  waren  nog  3  partijen  gaande.  Hans  stond  een  kwaliteit 
achter, Tino was nog niets van te zeggen en Rene stond beter. Toen 
Hans er op zijn bekende wijze als sluwe vos in het eindspel toch nog 
remise uit wist te slepen was het voor Rene mogelijk om remise aan 
te bieden in een betere positie om zo de winst veilig te stellen.
Het remise-aanbod werd gezien de stelling geaccepteerd vanuit de 
visie om zoveel mogelijk bordpunten mee te kunnen nemen. Met de 
winst op zak kon Tino verder vrijuit spelen en uiteindelijk ook met 
remise  genoegen  nemen.  Samengevat:  met  1  reglementaire  over-
winning, 1 overwinning aan het bord en 6 remises heeft het 2e team 
een goede stap kunnen zetten op weg naar klassebehoud (1e klasse). 
Nog 2 wedstrijden te gaan.

R7 Hoogeveen 2 1615 - Groningen 5 1557 5-3
1. L. de Jonge 1613 - N.O. 1-0
2. R. Danker 1602 - L. Faber 1588 rem
3. T.v.Seventer 1694 - D. Knight 1788 rem
4. A. Lunenborg 1652 - W. Krijnen 1575 rem
5. T. Jonker 1506 - O. Sield 1596 rem
6. R. Los 1593 - P. Zilverberg 1461 rem
7. T. Kelfkens 1588 - D. Elzinga 1445 1-0
8. H. Verwijs 1674 - M. Meeuwsen 1443 rem
Onderweg  naar  Emmen  bedachten  we  dat  ESG2  toch  wel  wat 
puntjes  had gemorst  tegen onze concurrenten Haren 4 en HSP 2. 
Zouden ze tegen ons ook zo doen?
Kopman Jan van Os in elk geval wel, die probeerde wat al te gretig 
te profiteren van een missertje in de opening van Sander. 
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Maar  die  wist  vervolgens  optimaal  te  profiteren  van  vroegtijdig 
opengekomen lijnen, joeg de zwarte koning naar b1 en maakte het 
vakkundig af. Ton zat al snel tegen een plusminus potremise stand 
aan  te  kijken,  hoewel  zijn  tegenstander  nog  heel  wat  gapende 
valkuilen voor zichzelf zag liggen. En Rene kon later in een scherp 
spelletje nog net het halfje houden met eeuwig schaak.
Daarna alleen maar nullen.  Frans vergat  een penning die hij  vele 
zetten lang keurig had meegerekend en gaf zo een toren weg. Hans 
miste  een  kans  op  torenruil  in  een  eindspel  waarin  hij  met  een 
dubbelpion  voorsprong  toch  de  beste  kansen  zou  hebben.  Toen 
gingen  aan  zijn  kant  cruciale  pionnen eraf.  Tino  werd  langzaam 
maar zeker aan de kant gezet en Remmelt verspeelde al vroeg een 
stuk. Tenslotte viel er nog heel wat te smullen in het tijdnoodduel 
van Rudi. Een stuk achter, maar zoveel dreigingen tegen de koning, 
dat  het  nog  lang  niet  duidelijk  was.  De  tijdcontrole  werd  net 
gehaald, maar even later was het toch uit.
R8 ESG 2 1676 - Hoogeveen 2 1608 6-2
1. J. van Os 1829 - S. Taams 1620 0-1
2. G. ten Hietbrink 1781 - H. Verwijs 1674 1-0
3. P. Schuitema 1682 - F. van Amerongen 1647 1-0
4. B. van Os 1672 - T. van Seventer 1694 rem
5. G. Dijkstra 1699 - R. Danker 1602 1-0
6. T. Selten 1704 - T. Jonker 1506 1-0
7. J. Peek 1557 - R. Los 1593 rem
8. J. Reinink 1482 - R. Hofman 1526 1-0
En in  de  slotronde  ging  het  ook  net  niet.  HSP2 had de  grootste 
moeite gehad om een compleet achttal op de been te brengen. Wij 
moesten  winnen  en  hopen  dat  Dwingeloo  de  sportieve  plicht 
vervulde.  Wel, Dwingeloo deed wat het moest:  winnen, maar wij 
gaven  net  een  halfje  teveel  weg.  Want  ook  met  4-4  waren  we 
achteraf op bordpunten Haren 4 voorgebleven.
Lieffert bracht al gauw het eerste halfje binnen. Maar daarna een 
hoop slecht nieuws. Anky deed iets doms met een K en D op een 
lijn, Rudi was ook ineens een punt armer en daarna overzag Sander 
een trucje: Wit sloeg met Txh6 en na gxh6 hing een T op g8 en na 
Dxh6 zou een familieschaak komen. Hij nam het verlies gelaten en 
kwam steeds verder in de verdrukking. 
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Tegenaanvallen mochten niet  meer baten.  En ten slotte  Rene,  die 
deed ook iets net verkeerd, waar hij  achteraf een gouden kans op 
voordeel had moeten grijpen.
Met ½-4½ achterstand viel er geen eer meer te halen voor de overge-
bleven gladiatoren. Misschien dat de grote hoeveelheid bordpunten 
nog maakt  dat  we  niet  de  slechtste  negende  zijn,  dat  we  mogen 
blijven als een team zich voor volgend seizoen terugtrekt. Tino had 
een mooie stelling en een gezonde kwal voor.  Secuur spelen kost 
dan veel tijd, maar het punt kwam wel binnen. Frans had een klein 
overwicht na de  opening,  ’offerde’  een pion en leek het  met  een 
paardinval uit te gaan maken. Maar zwart wurmde zich los en kreeg 
steeds  meer vat  op de  stelling.  Toen hij  een mooie  kruispenning 
plaatste, leek het helemaal over. Geef echter nooit zomaar op, want 
wat een kwal-offer leek, bleek uiteindelijk torenwinst en even later 
mocht het punt bijgeschreven. Ton was ongeveer de laatste die nog 
speelde van de 80 deelnemers. Hij had gestaag zijn stelling kunnen 
verbeteren, maar had ook veel tijd nodig om de karper op het droge 
te krijgen.
R9 Hoogeveen 2 1616 - HSP 2 1565 3½-4½
1. T. van Seventer 1694 - L. Jerphanion 1698 1-0
2. F. van Amerongen 1647 - F. Wijbenga 1629 1-0
3. S. Taams 1620 - R. Nieuwenweg 1575 0-1
4. R. Los 1593 - K. Kuiper 1614 0-1
5. L. de Jonge 1613 - A. Waijer 1630 rem
6. A. Lunenborg 1652 - A. de Vries 1622 0-1
7. T. Jonker 1506 - C. van Noort 1388 1-0
8. R. Danker 1602 - A. Kamps 1366 0-1

Ook het tweede heeft in nogal wat wedstrijden een half bordpunt gemorst 
dat wel een matchpunt had gescheeld. Volgend jaar weer tweede klasse.
Eerste klasse B Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  Ra   TPR  RaTg
1. Roden        16 48  x  2½ 5  5½ 5  7  6  6  5  6  1769 1747 1622 K
2. Veendam      16 46  5½ x  4½ 4½ 4  5  6½ 6½ 5½ 4  1685 1710 1608
3. ESG 2        11 41½ 3  3½ x  5½ 5  3½ 5  4  6  6  1686 1667 1610
4. Unitas 5     10 39  2½ 3½ 2½ x  5  3  4½ 6  6  6  1606 1670 1641
5. Dwingeloo     9 35½ 3  4  3  3  x  4½ 2½ 5  4½ 6  1660 1640 1647
6. HSP 2         9 35  1  3  4½ 5  3½ x  3½ 4  4½ 6  1616 1647 1654
7. Groningen 5   8 32  2  1½ 3  3½ 5½ 4½ x  4½ 3  4½ 1569 1619 1662
8. Haren 4       5 28½ 2  1½ 4  2  3  4  3½ x  4  4½ 1592 1568 1640
9. Hoogeveen 2   4 29½ 3  2½ 2  2  3½ 3½ 5  4  x  4  1604 1560 1625 D
10.Het Kasteel 2 2 25  2  4  2  2  2  2  3½ 3½ 4  x  1576 1541 1651 D
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Interne competitie
Stand / Kruistabellen na 13 ronden
A-groep

16

Periode 2 - Groep 1 Kruistabel na Ronde 13 - 17-5-2011.
Pos Naam          Score 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425
  1 Chr. Mol       56,5 × 1 1 1 . 0 . 1 . . 1 . 1 . . . 1 . 1 . 1 . . . . 
  2 M. Berghuis    51,0 0 × 1 . . ½ . . ½ . 1 1 . 1 1 . 1 . . 1 . . . . . 
  3 S. Taams       46,0 0 0 × 0 . 1 1 . . . . . 1 . 1 . 0 . . 1 1 . . 1 . 
  4 F. v.Amerongen 45,5 0 . 1 × . ½ . ½ . . . ½ 1 . . . . ½ . 1 . . . 1 . 
  5 M. Snuverink   41,5 . . . . × ½ . 0 . . . . . . 1 ½ . . ½ . . 1 . 1 . 
  6 K. v/d Sluijs  41,0 1 ½ 0 ½ ½ × . ½ . 1 . . . . . ½ ½ ½ . . . . . . . 
  7 B. Janmaat     40,0 . . 0 . . . × . . . . . . 1 ½ . . . 1 . . . . 1 . 
  8 A. Lunenborg   39,5 0 . . ½ 1 ½ . × . ½ . . . . ½ 1 . . . . . . . . . 
  9 D. de Jong     39,5 . ½ . . . . . . × ½ . 0 . ½ . ½ 1 1 . . . . . . . 
 10 J. Bottema     39,5 . . . . . 0 . ½ ½ × . ½ 0 . 0 1 . . ½ 0 1 . . 1 1 
 11 R. Los         39,0 0 0 . . . . . . . . × 1 ½ . ½ ½ . . . . . 1 . . . 
 12 T. v. Seventer 38,0 . 0 . ½ . . . . 1 ½ 0 × ½ . . . . ½ . . ½ . 1 . . 
 13 H. Verwijs     38,0 0 . 0 0 . . . . . 1 ½ ½ × . . . 1 . ½ . 1 . . . . 
 14 T. Eggersman   37,5 . 0 . . . . 0 . ½ . . . . × 0 . . ½ 1 . 1 ½ ½ 0 1 
 15 T. Kelfkens    36,5 . 0 0 . 0 . ½ ½ . 1 ½ . . 1 × . ½ . 0 . 1 . . . . 
 16 R. Danker      36,5 . . . . ½ ½ . 0 ½ 0 ½ . . . . × ½ . . . . 1 . . . 
 17 T. Jonker      36,5 0 0 1 . . ½ . . 0 . . . 0 . ½ ½ × . . . ½ 1 . . . 
 18 W. Stevens     36,0 . . . ½ . ½ . . 0 . . ½ . ½ . . . × . ½ . . ½ 1 1 
 19 J. Pauptit     36,0 0 . . . ½ . 0 . . ½ . . ½ 0 1 . . . × . . 1 ½ . 1 
 20 P. Sybesma     34,5 . 0 0 0 . . . . . 1 . . . . . . . ½ . × . 0 1 ½ 1 
 21 L. de Jonge    34,0 0 . 0 . . . . . . 0 . ½ 0 0 0 . ½ . . . × . 1 1 1 
 22 R. Hofman      32,5 . . . . 0 . . . . . 0 . . ½ . 0 0 . 0 1 . × ½ 1 1 
 23 W. v/d Neut    31,5 . . . . . . . . . . . 0 . ½ . . . ½ ½ 0 0 ½ × 0 ½ 
 24 J. v. Hoorn    29,5 . . 0 0 0 . 0 . . 0 . . . 1 . . . 0 . ½ 0 0 1 × 1 
 25 W. de Berg     23,0 . . . . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 0 0 0 0 ½ 0 × 



B-groep
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Periode 2 - Groep 2  Kruistabel na Ronde 13 - 17-5-2011.
Pos Naam          Score  1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627
 1 J. Oldenkamp    52,0  × 1 ½ 0 ½ . . 1 . . . 1 1 ½ 1 . . 1 1 . . . . . . . . 
 2 P. Bos          47,0  0 × 1 1 . ½ . 1 . ½ 1 ½ . ½ . . . 1 . . . . . . . . . 
 3 T. Bos          45,5  ½ 0 × 1 ½ 1 . ½ 1 . . 0 . . . 1 . . ½ . . . . . . 1 . 
 4 A. Al-Zuhairy   45,0  1 0 0 × 0 . . 1 0 . . . 1 . 1 . 1 . . . 1 . 1 1 . . . 
 5 L. v/d Meer     43,5  ½ . ½ 1 × . . ½ . . 1 1 . . ½ ½ 1 . . . . . . . . ½ . 
 6 H. Swarts       41,0  . ½ 0 . . × 0 . . ½ . . 1 . 1 . 1 1 . . . . . . . . . 
 7 R. Taams        39,0  . . . . . 1 × ½ ½ . 0 1 0 ½ . . . . ½ ½ . ½ 1 . . . . 
 8 P. v.Middelkoop 39,0  0 0 ½ 0 ½ . ½ × 0 . 1 . . . . 1 ½ . . 1 . . . . ½ . . 
 9 W. Piepot       39,0  . . 0 1 . . ½ 1 × 0 . 0 ½ 0 . . 1 . . . . . . 1 . . . 
10 M. Jacobs       38,5  . ½ . . . ½ . . 1 × . . 1 1 . . . . . . . . . . 1 . . 
11 F. Dullaart     38,0  . 0 . . 0 . 1 0 . . × . . 0 1 . . 1 0 . . . 1 1 . . . 
12 M. Stotijn      37,5  0 ½ 1 . 0 . 0 . 1 . . × ½ . . . . 0 . . . 1 . 1 . . . 
13 W. de Vries     37,5  0 . . 0 . 0 1 . ½ 0 . ½ × . . . 1 1 . 1 . 0 . . ½ . . 
14 C. Post         37,0  ½ ½ . . . . ½ . 1 0 1 . . × . 1 . . 1 . . . . . . . . 
15 R. Giethoorn    37,0  0 . . 0 ½ 0 . . . . 0 . . . × . . 0 1 1 1 . 1 . . 1 . 
16 B. v.Amerongen  36,0  . . 0 . ½ . . 0 . . . . . 0 . × 1 . . 0 1 . 0 . . 1 1 
17 G. van Dalen    36,0  . . . 0 0 0 . ½ 0 . . . 0 . . 0 × . . . 1 1 . 1 . 1 . 
18 L. Stotijn      35,0  0 0 . . . 0 . . . . 0 1 0 . 1 . . × ½ . 1 1 . ½ . . . 
19 D. Antheunisse  34,0  0 . ½ . . . ½ . . . 1 . . 0 0 . . ½ × . . . . 1 . . 1 
20 B. Agasi        33,0  . . . . . . ½ 0 . . . . 0 . 0 1 . . . × 0 . . 0 . 1 1 
21 H. Passier      31,0  . . . 0 . . . . . . . . . . 0 0 0 0 . 1 × . . 1 . . 1 
22 L. Nijmeijer    26,0  . . . . . . ½ . . . . 0 1 . . . 0 0 . . . × 1 . . . . 
23 J. Broens       26,0  . . . 0 . . 0 . . . 0 . . . 0 1 . . . . . 0 × 1 . ½ . 
24 G. Vos          26,0  . . . 0 . . . . 0 . 0 0 . . . . 0 ½ 0 1 0 . 0 × 0 1 . 
25 W. Schulte      24,0  . . . . . . . ½ . 0 . . ½ . . . . . . . . . . 1 × . . 
26 R. Kroesen      24,0  . . 0 . ½ . . . . . . . . . 0 0 0 . . 0 . . ½ 0 . × 1 
27 E. Boelens      18,0  . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . 0 0 0 . . . . 0 × 



Sterker schaken, oplossing test 6

Plan A: In deze stelling is de opmars c5 een 
grote strategische fout, omdat dit  zwart de 
controle over d5 geeft.  De c- en de d-pion 
geven  een  zeer  bruikbaar  ruimtelijk 
voordeel, zolang zij naast elkaar staan. Rukt 
echter een van de pionnen op, dan krijgt uw 
tegenstander  de  mogelijkheid  om  een 
opgegeven veld te bezetten.  Daarom is het 
ook fout om te denken dat u de d-lijn kunt 
controleren als zwart op c5 ruilt. Bijvoorbeeld 16.c5? Lxg3 17.hxg3 
en als  u nu 18.Pe5 speelt,  kan  er  volgen:  18...Pxe5 19.dxe5  Dxd3 
20.Txd3 Pd5; door zwarts controle over d5 kunt u de d-lijn helemaal 
niet gebruiken.

Plan  B: Dit  is  het  juiste  plan.  Om  gebruik  te  maken  van  uw 
ruimtelijk  voordeel  moet  u  e5  bezetten,  dat  strategisch  zwak  is. 
Bezetting van dit  veld  is  geen  onderdeel  van  een  specifiek  plan, 
maar staat op zichzelf. De factoren die u hebt overwogen komen in 
de partij niet allemaal aan de orde, maar blijven latent aanwezig en 
zwart kan die onmogelijk negeren. De voortzetting van de partij is 
in  feite  zeer  instructief,  omdat  enkele  van  uw  strategische 
overwegingen aan de orde komen.

Plan C: U maakt hier een strategische fout: om te profiteren van een 
ruimtelijk voordeel mag u nooit een stelling vereenvoudigen! Een 
verkrampte  stelling  (zoals  die  van  zwart  nu)  valt  makkelijker  te 
verdedigen als er minder stukken op het bord staan. Uw plan helpt 
juist zwart wiens devies is: vereenvoudig! Kijk maar: 16.Lxd6 Dxd6 
17.Tfe1 Tad8 en als u nu 18.Pe5 speelt, kan zwart simpel voortzetten 
met  18...Pxe5  19.dxe5  Dxd3  20.Txd3  Txd3  21.Lxd3  Pd7  en  het 
gebruikelijke kleine voordeel van loper boven paard gaat verloren 
door de symmetrische pionstructuur.
Strategische punten voor plan A: 1, B: 10 en C: 5.
Tactische punten zijn er niet te verdienen.
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Gipslis - Djurić, Tallinn 1981
16.Pe5  Dc7  (na  bijvoorbeeld  16...Lxe5 
17.dxe5  Dxd3  18.Txd3  Pg4  19.f4  Tad8 
20.Tfd1  controleert  wit  de  d-lijn)  17.De2 
Tad8 18.h4!
Een typisch effect van de bezetting van een 
centrumveld  is  dat  het  een  vleugelaanval 
ondersteunt.  Wit  maakt  gebruik  van  het 
paard op e5 om de h-pion te laten oprukken 
en  zwarts  gerokeerde  stelling  te 
verzwakken.  18...Pd7 19.h5 Pgf8 (na 19...Pgxe5 20.dxe5 kan zwart 
niet  20...Pxe5 spelen vanwege 21.Txd6!  Dxd6 22.Lxe5 en ook niet 
20...Lxe5 vanwege 21.Txd7! Dxd7 22.Lxe5; in beide gevallen wint wit 
twee stukken voor  een  toren en een pion  en behoudt  een sterke 
aanval op de koningsvleugel) Na de tekstzet staat zwart duidelijk 
zeer gedrongen.  20.h6 (20.c5! direct is nauwkeuriger met hetzelfde 
plan  als  in  de  partij)  20...Pg6?!  (zwart  had  hier  20...f5?!  moeten 
proberen)  21.Lxg6!  fxg6  (op  21...hxg6  volgt  22.h7+  Kxh7  23.Pxf7 
Lxg3 24.fxg3 met groot voordeel) 22.hxg7 Kxg7 23.c5! (een pionoffer 
om zwart te dwingen tot ruil op e5; dat opent de d-lijn, waarna de 
witte torens in het spel kunnen worden gebracht)  23...Lxe5 24.dxe5 
(nu is d6 beschikbaar om de torens te verdubbelen) 24...Pxc5 25.Td6
En hier zien wij het belang van de loper op 
g3. Zonder diens steun zou d6 niet kunnen 
worden bezet.  25...b6 (na 25...Txd6 26.exd6 
en  vanwege  de  dreiging  De5+  moet  de 
zwarte  dame  het  paard  op  c5  blijven 
verdedigen;  omdat  26...Da5  onmogelijk  is 
vanwege  27.b4  is  zwart  gedwongen  om 
26...Db6 te spelen; daarna volgt 27.Le5+ Kg8 
28.Ld4! met de beslissende dreiging 29.De5) 
26.Tc1 (b4  dreigt)  26...Db7  27.b4  Txd6  28.exd6  Pd7  29.Df3!  Tc8 
30.b5! 1-0 gelet  op  30...Pb8  31.Le5+  Kg8  32.Df6  met  eenvoudige 
winst.

R. Bellin, vert. T.v.Seventer
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Grand-Prix-toernooien
Van der Linde, 19-02-2011
Met  vier  leerlingen  deed  Hoogeveen  mee  aan  het  Grand-Prix-
toernooi  van Schaakclub Van der Linde:  Anton Benjamins,  Elang 
Poort en de broers Lucas en Sander Taams. 
Sander won in groep A al zijn 5 partijen en behaalde daarmee de 
eerste prijs. Exemplarisch was zijn overwinning in de derde ronde. 
Hij  verovert  twee pionnen,  ruilt  daarna de torens en onderneemt 
tenslotte met dame en paard een winnende koningsaanval.
Anton behaalde in groep G 2½ uit 7 en werd daarmee zesde. In de 
eerste ronde had hij de pech om in een betere stand een loper weg te 
geven waardoor hij verloor, maar daar stond tegenover dat hij in de 
vijfde ronde met een fraai herdersmat wist te winnen. In de zesde 
ronde werd hij in verloren positie door zijn tegenstander pat gezet, 
zodat hij daar toch nog een half puntje aan over hield.
Elang haalde in groep H 3½ uit 7,  en dat bleek genoeg voor een 
derde prijs. Daarbij had hij wel wat geluk. In de tweede ronde werd 
hij pat gezet, en in de vijfde ronde bereikte hij weliswaar materieel 
voordeel, maar gaf dat in het eindspel weer weg. Maar hij kon nog 
net een pion laten promoveren waardoor hij toch nog won.
Lucas  speelde  in  groep  I  een  dubbele  zeskamp.  Met  7½  uit  10 
behaalde hij een gedeelde eerste plaats, maar kreeg op basis van het 
onderling resultaat de tweede prijs. Zijn spel kan nog beter worden 
als hij wat doelbewuster gaat spelen. Zo verkreeg hij in de negende 
ronde groot materieel voordeel, maar het duurde lang voordat hij 
daarmee de partij wist te winnen.

Jeugdtoernooi Paardensprong, 02-04-2011
Aan dit  toernooi,  geen Grand-Prix,  maar wel meetellend voor de 
NOSBO-jeugdrating, deden maar liefst zes leerlingen uit Hoogeveen 
mee:  de  broers  Jeroen  en  Marco  Fieten,  Elang  Poort,  Irene  en 
Richard Wols en Arjan Woltinge. Er werden zeven ronden zwitsers 
gespeeld  en  in  de  eindrangschikking  behaalde  Marco  het  beste 
resultaat: hij werd 9de. Maar de overige deelnemers deden het (veel) 
minder. Jeroen werd 43ste, Arjan 50ste, Irene 55ste, Elang 68ste  en 
Richard 91ste.
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Grand-Prix-toernooi SCEPU, 23-04-2011
Dit toernooi werd gelijktijdig met ons eigen Paastoernooi gehouden. 
Dat had wel invloed op het aantal deelnemers: Alleen Elang Poort, 
Richard  Wols  en  Arjan  Woltinge  hadden  zich  voor  dit  toernooi 
opgegeven. Het vervoer werd door de ouders onderling geregeld.
Arjan behaalde in groep G met 4½ uit 7 een derde prijs. 
Richard deed het in dezelfde groep slecht: hij verloor al zijn partijen 
en eindigde als laatste. Maar hij  had wel de pech dat hij  van alle 
spelers in deze groep de laagste rating had.
Elang  was  ingedeeld  in  groep  H  en  wist  evenals  zijn  naaste 
concurrent 5 van de zes partijen te winnen.. Daarmee behaalde hij 
op onderling resultaat de eerste prijs. 

Grand-Prix-toernooi Roden/Leek, 14-05-2011
Werd dit toernooi vorig jaar nog in de sporthal van Leek gehouden, 
deze keer was het in een school in Roden georganiseerd.  Daardoor 
konden de groepen A, B en C in een apart lokaal zitten waar het 
duidelijk rustiger was dan in de ruimte waar de overige groepen 
zaten. Wouter Slump, Lucas en Sander Taams en Arjan Woltinge 
hadden zich voor dit toernooi opgegeven.
Sander behaalde in groep A 4½ uit 5, genoeg voor de eerste prijs.  In 
de eerste ronde won Sander zijn partij binnen een halve minuut. In 
de derde  ronde werd het remise door zetherhaling. De vierde partij 
verliep buitengewoon zenuwslopend.  Sander  dreigde  de  partij  te 
verliezen,  maar  in  tijdnood  ruilde  zijn  tegenstander  verkeerd  af 
waardoor Sander  als eerste een vrijpion kon laten promoveren en 
toch nog won.
Wouter behaalde in groep F 5 uit  7 en won daarmee een tweede 
prijs.   Maar  of  dat  helemaal  terecht  was  zal  wel  nooit  duidelijk 
worden. Ook andere deelnemers uit deze groep claimden een prijs 
te  hebben  gewonnen,  maar  het  wedstrijd-formulier  was  helaas 
bepaald niet foutloos ingevuld zodat dat geen uitsluitsel kon geven.
Arjan  bleef  in  groep  G  steken  op  3  uit  7.  Daarmee  kwam  zijn 
toernooiprestatie  onder  zijn  eigen  rating  uit  en  werd  hij  zesde. 
Helaas was hij in de derde ronde te laat achter het bord verschenen 
waardoor hij verloor door tijdsoverschrijding.
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Lucas deed het in groep I iets beter met 3½ uit 7. Maar dat halfje had 
hij te danken aan zijn tegenstander uit de tweede ronde die hem met 
groot materieel overwicht pat zette. Hoewel Lucas op een gedeelde 
derde  plaats  eindigde  viel  hij  toch  door  een  nadelig  onderling 
resultaat buiten de prijzen.

Wim de Berg.

Tussenstand Grand-Prix
Nr. Naam Club totaal uit...
1 Ruben Bourgonjen Ten Boer 140,9 9
2 Jonas Hilwerda Paardensprong 129,8 9
3 Raymond Oord Van der Linde 132,8 9
24 Sander Taams Hoogeveen 83 5
60 Arjan Woltinge Hoogeveen 47,7 5
61 Wouter Slump Hoogeveen 46,9 3
62 Lucas Taams Hoogeveen 46,7 5
69 Elang Poort Hoogeveen 42,5 3
71 Richard Wols Hoogeveen 41,4 5
118 Boelo Boelens Hoogeveen 22,2 2
121 Marius Jans  Hoogeveen 21,3 2
130 Anton Benjamins Hoogeveen 19,6 2
183 Irene Wols Hoogeveen 10,3 1
211 Bert van Amerongen Hoogeveen 6,9 1
232 Nick Timpen Hoogeveen 4,4 1
241 Emile Akse Hoogeveen 3 1

Marco Fieten jeugdkampioen

De jeugdcompetitie is voor de tweede keer gewonnen door Marco 
Fieten. Vorig jaar was het door een aantal later bijgekomen deelne-
mers en experimenten met het competitiesysteem nodig om de top 
vier van het  seizoen nog een beslissingsvierkamp te laten spelen. 
Toen werd Marco met een beetje hulp van Boelo de kampioen.
Dit jaar is wel duidelijk dat er vier bovenuit steken en van die vier 
heeft Marco veruit de meeste punten gescoord. Ook als je kijkt naar 
de resultaten van alleen die vier tegen elkaar is hij duidelijk de beste.

22



Boelo heeft dit jaar vrij vaak moeten afzeggen en Arjan heeft zich 
één periode kunnen bemoeien met de strijd in de top. We hebben dit 
jaar weer een hoop enthousiaste nieuwe jeugdleden mogen verwel-
komen en die zullen de komende tijd 'vanzelf' beter doorkrijgen wat 
de echte slimme zetten zijn!

Eindstand jeugdcompetitie 
opgeteld de scores uit de drie perioden van 8 partijen.

Pos Naam P1 P2 P3 Tot.

1 Marco Fieten 8 7 6 21,0
2 Marius Jans 6 6 6 18,0
3 Jeroen Fieten 6 4 7 17,0
4 Wouter Slump 4 4 6 14,0
5 Nick Timpen 0,5 4 5 9,5
6 Boelo Boelens 3,5 4 2 9,5
7 Arjan Woltinge 1 5 3 9,0
8 Irene Wols 3 2,5 3 8,5
9 Anton Benjamins 2 2,5 3 7,5
10 Elang Poort 2 2,5 3 7,5
11 Richard Wols 2 3 2,5 7,5
12 Lucas Taams 1,5 1,5 4 7,0
13 Nadine Nijenhuis 0 1 2,5 3,5
14 Hidde Smit 0 1 2 3,0
15 Christian Woltinge 0 2 1 3,0
16 Emile Akse 3 0 0 3,0
17 Rheava Siy 0 1,5 1 2,5

Onderling: MF WS JF MJ pnt
1 Marco Fieten x 110 110 101 6
2 Wouter Slump 001 x 110 011 5
3 Jeroen Fieten 001 001 x 110 4
4 Marius Jans 010 100 001 x 3
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Derde team

In de vijfde ronde speelde het derde team thuis tegen ESG 3. 
Jeroen hield de partij lang in evenwicht, maar tegen het einde vers-
peelde hij  een kwaliteit tegen een pion. Geen dramatisch verschil, 
maar ook al kon hij ook daarmee nog een tijdje doorspelen, uitein-
delijk  moest  hij  de  koning  omleggen.  Pieter  kon  een  gevaarlijke 
aanval op de D-vleugel lanceren. Het zag er wild uit, maar na een 
grote afruil bleef er te weinig over om er meer dan remise aan over 
te houden.
Jan liet in de opening een paard iets te lang in een penning staan, 
wat hem meteen een pion kostte. Daarna toverde Hut nog een fraaie 
paardvork op het bord en daarna kon Jan wel opgeven.
Sander trok als gewoonlijk meteen ten aanval, kwam een kwaliteit 
voor en kreeg ook een paar doorgebroken pionnen. Dat was ruim 
voldoende voor de enige winstpartij.
Wim de Vries  kon de partij  lang in evenwicht houden, maar een 
foutje  in  het  eindspel  betekende  een  nul.  Wim  van  der  Neut 
eindigde in een lopereindspel op remise.

R5 Hoogeveen 3 1473 - ESG 3 1456 2-4
1. J. Bottema 1538 - W. Boontje 1614 0-1
2. P. Sybesma 1628 - E. Bandsma 1469 rem
3. J. van Hoorn 1457 - H. Hut 1416 0-1
4. S. Taams 1441 - J. Reinink 1502 1-0
5. W. de Vries 1363 - M. van Holst 1330 0-1
6. W. van der Neut 1408 - K. Tiemens 1407 rem

De  laatste  wedstrijd  werd  een  wat  grotere  nederlaag  dan  de  eerdere 
ontmoetingen.
R6 Ter Apel 1443 - Hoogeveen 3 1377 4,5-1,5
1. K. Lortije 1476 - J. Bottema 1461 rem
2. L. Huls 1603 - J. van Hoorn 1431 1-0
3. K. Draijer 1504 - L. v/d Meer 1341 1-0
4. J. v/d Meijden 1363 - W. de Berg 1324 1-0
5. J. Paas Broekman 1270 - W. v/d Neut 1442 1-0
6. H. Prins - M. Stotijn 1260 0-1
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Het  derde  team  heeft  zo  de  competitie  afgesloten  met  zes 
nederlagen. Driemaal 2½-3½, tweemaal 2-4 en eenmaal 1½-4½. Dat 
is weer een vaste degradatieplaats, maar omdat wij vast wel weer 
een derde team op de been kunnen brengen, maar elders mogelijk 
weer meer teams gaan uitvallen, zou het best kunnen dat het derde 
voor de vierde achtereenvolgende keer degradeert en alsnog terug-
geplaatst wordt in de tweede klasse.

JvH/FvA

   Klasse 2C    Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7   Ra   TPR  RaTg
1. ESG 3        10 21  x  4  1½ 3½ 3½ 4½ 4   1517 1522 1465 K
2. JH Kruit      9 22  2  x  3½ 3  4½ 5  4   1557 1569 1489
3. Dwingeloo 2   8 21½ 4½ 2½ x  4  4½ 2½ 3½  1543 1530 1458
4. Assen 4       7 19½ 2½ 3  2  x  4½ 4  3½  1413 1548 1520
5. Ter Apel      4 15½ 2½ 1½ 1½ 1½ x  4  4½  1396 1404 1454
6. Valthermond   4 13½ 1½ 1  3½ 2  2  x  3½  1487 1394 1482
7. Hoogeveen 3   0 13  2  2  2½ 2½ 1½ 2½ x   1439 1383 1485 D

Vierde team

Op 15 maart speelde Hoogeveen 4 thuis tegen Lewenborg 3. Tegen 
de latere kampioen van klasse 3A hadden we echter weinig in te 
brengen. Hoewel Hoogeveen 4 op papier niet eens zoveel zwakker 
was  dan  Lewenborg  3  en  aan  de  borden  1  en  2  de  spelers  van 
Hoogeveen  (alweer  op  papier)  zelfs  sterker  waren  dan  hun 
tegenstanders lukte het alleen Harm Swarts om een remise uit het 
vuur te slepen. Alle andere partijen gingen voor ons verloren.

R5 Hoogeveen 4 1361 - Lewenborg 3 1362 ½-3½
1. Harm Swarts 1394 - J. Souhoka 1338 rem
2. Willem Piepot 1379 - B. Hoogeboom 1388 0-1
3. Wim de Berg 1345 - R. Bons 1361 0-1
4. Marco Jacobs 1325 - S. Rijploeg 1362 0-1

Op 15 april speelde Hoogeveen 4 uit tegen Haren 6. Ditmaal was 
Hoogeveen 4 duidelijk de sterkste partij – alweer op papier -  maar 
we wisten dat niet waar te maken. Aan de eerste twee borden werd 
met veel moeite nog een remise behaald, maar onze spelers aan de 
laagste borden lieten het helemaal afweten. 
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R6 Haren 6 1101 - Hoogeveen 4 1286 3-1
1. A. Guinee 1281 - W. de Berg 1324 rem
2. A. Wijkstra 1057 - L. v/d Meer 1341 rem
3. T. Wigmans 1080 - T. Bos 1220 1-0
4. H. Klijn 987 - M. Stotijn 1260 1-0

Op  17  mei  speelden  we  onze  laatste  wedstrijd  thuis  tegen 
Oostermoer 3.  Omdat we bij winst nog een plaatsje hoger zouden 
kunnen eindigen en bij verlies nog ingehaald zouden kunnen wor-
den had ik een zo sterk mogelijk team opgesteld. Maar helaas zat er 
niet meer in dan remise. Harm gaf al in de opening een stuk weg 
tegen een sterkere tegenstander. Willem wist nog net remise te halen 
nadat zijn tegenstander de winst had laten glippen. Ik kon met een 
pionvork materiaal veroveren, maar moest dat weer inleveren toen 
ik het gevaar van een aftrekaanval wat had onderschat. Gelukkig 
kon ik even later zelf profiteren van een aftrekaanval en opnieuw 
materiaal  winnen,  waarna  mijn  tegenstander  de  afloop  van  het 
resterende eindspel niet afwachtte en opgaf. 
Thijs moest de beslissing brengen. In het eindspel kon hij met een 
torenoffer promotie van een vrijpion tot dame afdwingen, maar zijn 
tegenstander had inmiddels eveneens een zeer ver opgerukte door 
een  toren  gedekte  vrijpion  verkregen  zodat  uiteindelijk  toch  tot 
remise werd besloten.
R7 Hoogeveen 4 1401 - Oostermoer 3 1470 2-2
1. T. Eggersman 1472 - M. van Timmeren 1592 rem
2. H. Swarts 1400 - D. Hummel 1510 0-1
3. W. Piepot 1409 - J. Noordhoek 1301 rem
4. W. de Berg 1324 - S. Oosting 1478 1-0
Door deze remise behield Hoogeveen 4 de vierde plaats in de 
eindrangschikking.

   Klasse 3A     Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  Ra   TPR  RaTg
1. Lewenborg 3   11 19  x  3  2  3½ 3  3½ 4  1376 1447 1217 K
2. Het Kasteel 3  9 16  1  x  2½ 2  4  2½ 4  1195 1365 1240
3. Oostermoer 3   7 14½ 2  1½ x  2  2  3  4  1420 1248 1176
4. Hoogeveen 4    6 12½ ½  2  2  x  1  3  4  1315 1275 1261
5. Haren 6        4 11  1  0  2  3  x  2  3  1143 1170 1199
6. Staunton 5     3  9  ½  1½ 1  1  2  x  3  1156 1092 1179
7. Unitas 6      -2  2  0  0  0  0  1  1  x   829  838 1239

Wim de Berg
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Reglementenkennis (2)

Remise claimen
Remise claimen mag als je denkt aan te kunnen tonen dat 
a) een identieke stelling voor tenminste de derde maal op het bord is 
verschenen of op het punt staat te verschijnen; 
b) tijdens de laatste 50 zetten door geen van beide spelers een pion is 
verplaatst noch een stuk is geslagen. 
c) een stelling is ontstaan waarin geen van beide spelers de andere 
koning mat kan zetten met welke reeks van reglementaire zetten 
dan ook. Dit heet de 'dode stelling'.

Je claimt als je aan zet bent en nog niet hebt gezet.
Staat de stelling voor  de derde keer op het bord na de zet van de 
tegenstander, resp. is de 50e zet zonder... gebeurd, dan claim je dat. 
Zou door je eigen zet de stelling voor de derde maal op het bord 
komen of zou dat de 50e zet... zijn, dan 1) schrijf je die zet op, 2) zet 
de  klok  stil,  3)  roept  de  wsl.  en  4)  claimt  dat  de  stelling  na  het 
uitvoeren  van  jouw  opgeschreven  zet  voor  de  derde  keer  zal 
verschijnen/de 50e is.  Voer ‘m dus niet alvast uit, want dan is de 
tegenstander aan de beurt en kan je kans op remise verkeken zijn. 
Let  op,  dezelfde  stelling  betekent  niet  alleen  dat  alle  stukken op 
dezelfde  plaats  staan,  maar  ook  dat  alle  speelmogelijkheden 
dezelfde zijn. Kijk dus uit voor pionnen die eerst wel en later niet 
meer  e.p.  mogen  slaan  of  voor  inmiddels  verspeelde  rochade-
rechten,  al  komt  dat  eerder  voor  bij  examenvragen  dan  in  de 
praktijk.
De populaire kreet voor ‘3x dezelfde stelling’ is ‘zetherhaling’; dit is 
dus onjuist. Zoals al bleek in de partij Short-Carlsen in het Essent-
toernooi  van  2004  mogen  er  best  wat  andere  zetten  tussendoor 
zitten. Wanneer blijkt dat een claim niet klopt, dan moet de arbiter 3 
minuten toevoegen aan de bedenktijd van de tegenstander. De partij 
gaat daarna verder en de aangekondigde zet moet gedaan worden.
Overigens,  een  remiseclaim  is  ook  een  remiseaanbod.  Als  je 
tegenstander in vliegende tijdnood met veel betere stelling een claim 
indient, dan mag je als je denkt dat hij de tijdnood zal doorstaan en 
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daarna  winnen,  gewoon  de  remise  aannemen  wat  de  partij 
onmiddellijk beëindigt.

Tenslotte mag je remise claimen in de fase “versneld beëindigen”. 
Dit  is  wanneer  een  partij  moet  worden  uitgespeeld  binnen  een 
vastgestelde tijd, in onze competities is dat de laatste periode met 15 
minuten voor  de rest  van de  partij.  Remise claimen doe je  als  je 
vindt  dat  de  tegenstander  geen  pogingen  doet  de  partij  op  een 
normale  manier  te  winnen  of  hier  niet  eens  mogelijkheden  voor 
heeft en alleen maar op je tijdnood speelt. Dit mag pas als je minder 
dan 2 minuten op de klok hebt, en voordat de vlag is gevallen. Ook 
in dit geval moet je de klok stilzetten en de wsl. waarschuwen. Als 
de wsl. het met je eens is moet hij de partij remise verklaren, hij mag 
ook de beslissing uitstellen tot nadat er een vlag is gevallen of de 
claim afwijzen. Bij afwijzing krijgt de tegenstander 2 minuten extra 
tijd. Maar als je vergeet te claimen moet je ook niet klagen als je door 
de klok gejaagd bent, dan heb je gewoon een nul. Het is Tino dit 
seizoen gebeurd tegen Kasteel 2.

FvA

Oplossingen Stellingen
165: 1...Pb4! 2.Kf2 Pd3+ (G.Jansen - F.v.Amerongen, 2003)
166: 1. Dxa5 Pxa5 Ld4! wint minstens een stuk (P.Sybesma - J.W. van 
Veen, dec. 2010)
167: (J.L. v/d Kooij - A. v/d Kooij, Bilderberg 1994) 1...De1! zie 
Aanzet okt '94 p.11. Op elke zet van wit is de aftrekaanval van de T 
winnend.
168: 1.Txe7 Txe6 (Txe7 2.Txd6+ Ka5 3.Ka3! b6 4.b4+ Ka6 5.Pc5#) 
2.Txe6 soms is het mooier mat te gaan dan een T te verliezen.
169: 1...Kg7! 2.g3 Lf3! 3.Lxf3 exf3 4.Kh4 f5 en 5...Th8# (NN-Berghuis, 
Internet)
170: 1.f8D Txf8 2.gxh5+ Kf7 3.Th8!! (dreigt Tf1) Txh8 4.Tf1+ Kg8 5.h6 
gxh6  6.Ke7 b2 7.Tg1# (Wotawa 1960)
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