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Van de redactie

Daar is 'ie dan, de eerste Aanzet die onder mijn verantwoordelijkheid uitkomt.
Ik vind 'm nog veel lijken op de laatste jaargang, al zult u de illustraties voorlopig 
missen; het is dan ook niet mijn bedoeling geweest om de opzet en uitvoering hele-
maal om te gooien. Dat het nog zo lijkt op voorgaande nummers is mede te danken 
aan de haast vanzelfsprekende medewerking van Anky en trouwe inzenders als 
Ton van Seventer en Frits van Oosten. Zij weten het en anderen die zich op de 
ledenvergadering al gemeld hebben weten het ook: een goed clubblad maken we 
alleen met z'n allen! Wees dus niet te verlegen als ik vraag om een stukje en kom 
nog liever op eigen initiatief eens met een bijdrage. Het hoeft niet floppy of zelfs ge-
typt, als het maar leesbaar is. Ook een behoorlijk uitgewerkt idee dat nog niet hele-
maal tot kant en klaar stukje is verwerkt, is welkom. We maken er samen wel wat 
moois van. En van partijen hoeft echt geen diep doorwrochte analyse te komen, 
een verrassend zetverloop vanuit een gegeven stelling is al goed. Ik heb zelf (dank-
zij  Tino) de mogelijkheid om een diagram te maken en het computerprogramma 
Rebel 8 haalt de grootste tactische fouten er wel uit.
Natuurlijk zal dit nummer nog hevig nagonzen van het prachtige VAM-schaaktoer-
nooi waarbij we allemaal zo nauw betrokken geweest zijn.
Tenslotte: Bent u tevreden, zeg het anderen; heeft u klachten, zeg het mij!

Frans van Amerongen

Beste schaakvrienden,
Ik was verbaasd en tegelijk verheugd dat onze voorzitter naar Stadskanaal was 
gekomen voor de begrafenis van mijn vader. Tijdens de condoléance reikte hij mij 
een kaart aan waarop u allen uw deelneming betuigde met het overlijden van mijn 
vader. Dit heeft mij heel goed gedaan en ik wil u daarvoor hartelijk danken.

Koene Hofstee
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Van de voorzitter

Het TOERNOOI bepaalde de afgelopen weken het 
schaakklimaat in en rondom Hoogeveen. Terecht vind 
ik. Natuurlijk stonden wij vooraf positief t.o.v. het door 
de gemeente Hoogeveen en de VAM genomen initia-
tief, maar achteraf stellen we vast dat het toernooi 
meer heeft gebracht dan we hadden durven hopen. 
Organisatie en verloop waren zeer professioneel en toch 
gebeurde dit alles in een zeer ontspannen sfeer. Veel lof 
verdienen ook Anne de Jonge en Johan Valk. Met een 
enorme inzet en grote betrokkenheid hebben zij er van 
voorbereiding tot afsluiting werkelijk alles aan gedaan 
om deze happening te doen slagen. 

Was de organisatie van de vierkamp en het open toernooi dus in handen van de 
professionals, het jeugd- en clubtoernooi en de imitatievierkamp vielen onder onze 
verantwoording en met “onze” bedoel ik dan vooral Koene en Lieffert t.a.v. de jeugd 
en Ton Kelfkens en Frans t.a.v. het clubtoernooi. Ton was er de hele week vanaf de 
eerste tot de laatste zet en die laatste werd soms erg laat gedaan (vraag dat maar 
aan Oldenkamp). Maar ook dat toernooi verliep prima, consequent en volgens de 
regels maar zeer relaxed. Frans heeft niet alleen tijdens het toernooi, maar ook in 
de voorbereiding zeer veel gedaan. Hij was namens onze vereniging de contactper-
soon en daar heeft hij op een voortreffelijke manier inhoud aan gegeven. 

En dan Jan Oldenkamp. Dank zij hem is er met zeer goed materiaal gespeeld. Alle 
stukken  en  klokken  zijn  door  hem  van  te  voren  gecontroleerd,  niet  alleen  het 
materiaal van ons, daar mankeerde niet  zoveel  aan, maar ook dat van Elim en 
Zuidwolde, daar hebben ze niet een materiaalcommissaris zoals wij. Koos Stolk zei 
me nog nooit meegemaakt te hebben dat op een toernooi het clubmateriaal er zo 
perfect uitzag. Terecht een heel groot compliment voor onze perfectionist! 
De belangstelling van niet-spelers was groot. Gedurende de hele week scharrelden 
velen langs de borden of volgden de commentaren. Ik denk dat er veel zijn die 
achteraf  spijt  hebben dat  ze zich niet  hebben laten inschrijven.  Welnu dat  kan 
volgend jaar. Nu al is besloten HET TOERNOOI een vervolg te geven. Wij zullen 
ook dan weer onze bijdrage leveren en proberen dat dan op een nog betere manier 
te doen. Voor de gemeente Hoogeveen is het toernooi een geweldige promotie, 
maar het kan haast niet anders of het moet ook een zeer positieve invloed hebben 
op de schaakverenigingen  in Hoogeveen, Elim en Zuidwolde.

En dan nu weer terug naar onze club. De start is al lang weer gemaakt. Vanwege 
de toernooidrukte komt dit eerste nummer wat later uit dan gewoonlijk. Eigenlijk is 
dit eerste nummer ook bijzonder, want het is de eerste keer dat het uitkomt onder 
eindredactie van Frans. Anky heeft dat vanaf 1993 steeds voortreffelijk gedaan. 
Ondanks haar drukke werkzaamheden deed ze dat 
en heel wat weekenden heeft ze opgeofferd om het 
blad op dinsdag te kunnen uitdelen. BEDANKT 
Anky, VOOR ALLES WAT JE DEED! 
Je was ONS STUK en dat blijf je!!!!
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En Frans we wensen jou succes met deze nieuwe klus. We hebben je leren kennen 
als een lid met een enorme ambitie. “AANZET” zal door jouw inzet worden voortge-
zet, maar clubgenoten , bedenk en weet:

“ DE OPZET VAN AANZET IS DE INZET VAN ALLEN”

Jammer is dat om verschillende redenen Rob de Vries, Derk Ahuis, Vahé en Robert 
Noordam als lid hebben bedankt. Gelukkig konden we Richard van der Star, Bert 
Houtzager en Arnold Kuilman als nieuwe leden verwelkomen. Ik hoop dat zij het 
hier echt naar hun zin zullen hebben.
En verder, ik wens jullie veel schaakplezier en succes in zowel de interne als de 
externe competitie.

Gert

Kort verslag van de algemene ledenvergadering

Aangezien de notulen van de jaarvergadering in de regel  pas een jaar na dato 
gelezen worden, geef ik hieronder een overzicht van de besproken zaken die voor 
iedereen van belang zijn:
- De aanvangstijd van de interne competitie is 19.45 uur. Wie niet op tijd kan 

komen gelieve dit vooraf te melden aan de wedstrijdleider, zodat hiermee re-
kening gehouden kan worden.

- Vaststelling teamleiders: 1e team: Jansen en v. Seventer; 2e team: Lunen-
borg; 3e team Van der Meer; 4e team: Nijmeijer.

- Van Amerongen heeft de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het 
clubblad  op  zich  genomen  en  wordt  tevens  benoemd  tot  algemeen 
bestuurslid.

- Ook gaat van Amerongen de stukjes in de krant verzorgen.
- Penningmeester De Jonge wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
- Jansen zal nagaan of de jaarlijkse vriendschappelijke ontmoeting met Meppel 

in ere kan worden hersteld.
- Oldenkamp deelt mee dat de schaakklokken tevoren niet behoeven te wor-

den opgewonden. Dit doet hij namelijk zelf.
- Het tijdstip van roken blijft ongewijzigd.

Koene Hofstee, secretaris.

Uit de krant
Judit Polgar doet de eerste 
zet van de imitatievierkamp 
op het bord van oud-
kampioen Geert Krol tegen 
jeugdkampioen Michiel 
Bosma. (zie pag. 9 e.v.)
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Reglement interne competitie Schaakclub Hoogeveen

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider

De regels voor het schaakspel vastgesteld op het 67e FIDE-Congres te Jerevan in 
1996 en geldig vanaf 1-7-97 worden bij een ieder bekend verondersteld en zijn onver-
kort op de te spelen partijen van toepassing, aangevuld met de volgende bijzondere 
bepalingen:
Artikel 2 van het Nosbo-reglement voor partijen die versneld worden beëindigd is van 
toepassing.  (Een  speler,  die  hard  op  de  klok  slaat  kan,  nadat  hij  door  de 
wedstrijdleider is gewaarschuwd, gestraft worden, zelfs met het verlies van de partij.)
De aanvang van iedere partij is uiterlijk 19:45 uur, dit houdt in dat na 19:45 uur er bij 
ieder bord een klok in beweging is, zodat uiterlijk 23:45 uur alle partijen geëindigd zijn. 
Sportiviteit ten opzichte van een tegenstander mag er niet toe leiden dat het speello-
kaal langer bezet wordt dan afgesproken is, of dat onnodig extra beslag wordt gelegd 
op de tijd van de wedstrijdleider. (Dus ook bij koffie halen loopt de klok door!)

De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor 40 zetten. Voor partijen met 
jeugdleden bedraagt de bedenktijd 1 uur en 15 minuten voor 35 zetten. Na de 
tijdcontrole (i.e. als de vlag van één van de spelers valt) worden beide klokken 
15 minuten teruggezet en wordt de partij versneld beëindigd. (Zie hiervoor ook 
artikel 10 van de FIDE-regels.)
Eerder overgaan op versneld beëindigen of een kortere speelduur, tenzij van tevoren 
overeengekomen en goedgekeurd door de wedstrijdleider, is niet reglementair, de uit-
slag wordt dan door de wedstrijdleider op remise vastgesteld.

Tot uiterlijk 18:30 uur op de speeldag kan er afgezegd worden bij de wedstrijdleider.
Na 18:30 afzeggen kan niet, het speelschema staat dan vast, afzeggen staat dan 
gelijk aan niet opkomen.
Wie niet voor 18:30 afgezegd heeft en niet uiterlijk 20:15 uur achter het bord 
plaatsgenomen heeft c.q. zijn/haar klok stilgezet heeft wordt geacht niet te zijn 
opgekomen en krijgt een winstpartij in mindering gebracht. De tegenstander 
krijgt de partij dan gewonnen verklaard.
De club wordt in groepen van 12 spelers verdeeld. Als er minder dan 8 spelers over-
blijven worden deze bij de laatste groep gevoegd.
Nieuwe leden starten in de laagste groep, tenzij eerder behaalde resultaten een hoge-
re indeling rechtvaardigen, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
De eerste 5 speelavonden wordt er binnen de eigen groep gespeeld. Indien nodig 
wordt men tegen een speler uit een andere groep ingedeeld.
Iedere speler treft ten hoogste 1 keer geen tegenstander, wie niet speelt wordt per 
keer door de wedstrijdleider bepaald volgens vaste criteria, waarbij plaats op de rang-
lijst en aantal gemiste partijen de weegfactoren zijn.

Per periode worden 15 speelavonden vastgesteld. Na iedere periode promoveren er 2 
spelers per groep naar de naast-hogere groep.
Spelers die aan het eind van een periode op de 11e of een lagere plaats staan degra-
deren naar de naast-lagere groep.

 4



Als er een speler vertrekt dan degradeert er een speler minder (Dit werkt door in de 
lagere groepen). Indien meer als 2 spelers vertrekken worden de hogere groepen 
aangevuld met de hoogst geëindigde spelers uit de naast-lagere groep.
De jaarcompetitie wordt afgesloten door een gezamenlijke eindranglijst op te maken. 
De hoogst eindigende op de totaalranglijst wordt clubkampioen.
Houdt u er ook rekening mee dat er tot 10 uur 's avonds een rookverbod geldt in de 
zaal. Wie voor 10 uur toch wil roken wordt verzocht om dit in de bar te doen.

Mededeling van de materiaalcommissaris:
De klokken worden  allemaal  voor  aanvang van de  clubavond gecontroleerd  en 
voldoende opgewonden door Oldenkamp. 
Verzoeke de klokken dus niet meer zelf op te winden, anders gaan ze kapot.
Ook niet op de klokken slaan.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Wist u dit?: In het reglement staat o.a. "...mag er niet toe leiden dat het speello-
kaal langer bezet wordt dan afgesproken is ..." Daarmee is niet gezegd dat de aanpa-
lende bar ook voor middernacht ontruimd moet zijn. En dat "... onnodig extra beslag 
wordt gelegd op de tijd van de wedstrijdleider", slaat waarschijnlijk op zijn gewoonte 
om na afloop nog af te trainen met wat lichte gewichthefoefeningen, overigens in goed 
gezelschap.
Dit onder het motto: "Wie het onderste uit de kan wil hebben, moet flink doordrinken!."

Sterker schaken

TEST 13
Damegambiet, Tarrasch verdediging.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c5 
5.cxd5 Pxd5 6.e3 Pc6 7.Ld3 Le7 
8.0-0 0-0 9.Pxd5 Dxd5 10.e4 Dd8 
11.dxc5 Lxc5 
(zie diagram)

Wit aan zet: kies je plan.

Plan A: Bezet de open c- en d-lijnen
De symmetrische pionnenstelling garandeert mij geen enkel voordeel in het eind-
spel. Daarom dreigt zwart het spel te vereenvoudigen met Pb4 dat mij dwingt tot 
dameruil. Van het grootste strategische belang zijn de open c- en d-lijnen, waarvan 
ik sneller gebruik kan maken dan zwart, omdat de loper op c1 eerder ontwikkeld is 
dan die op c8. Daarom vermijd ik dameruil met 12.De2 en maak zo de onmiddellijke 
inzet van de toren op f1 mogelijk. Mijn plan is om de open lijnen zo spoedig mogelijk 
te bezetten, zodat mijn stukken sneller tot ontwikkeling komen. Op 12... Pb4 speel 
ik 13.Lc4 dat de d-lijn vrij  maakt en tijdwinst oplevert bij  het terugdrijven van de 
zwarte stukken met a3 en b4.
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Plan B: Hinder de ontwikkeling van de loper op c8
Ook hier kom ik in het voordeel door de open c- en d-lijnen te bezetten. In tegen-
stelling tot plan A denk ik dat dameruil geen probleem is, ondanks de symmetrische 
pionnenstelling, omdat ik een beslissende voorsprong in ontwikkeling krijg. Ik breng 
eenvoudig mijn zware stukken eerder in het spel dan zwart, omdat zijn pionnen de 
loper op c8 blokkeren. Om te voorkomen dat zwart de diagonaal c8-h3 opent met 
12. ... e5, speel ik 12.Lf4 en denk dat na 12... Pb4 13.Le2 Dxd1 14.Tfxd1 zwart ern-
stig achter raakt om mijn bezetting van de open lijnen te bestrijden. De dreigende 
vereenvoudiging is dus slechts een ogenschijnlijk probleem, daar zwart eerst een 
oplossing moet vinden om zijn loper op c8 in het spel te brengen. Hij zal waar-
schijnlijk terugvallen op een fianchetto-ontwikkeling met 12... b6, maar dit verzwakt 
wel de dekking van het paard op c6.

Plan C: Bouw een ruimtelijk voordeel op en val dan de koning aan
Niettegenstaande de symmetrie van de pionnenstelling verkrijg ik een aanzienlijk 
ruimtelijk voordeel met 12.e5. Dit  vormt de basis voor een aanval  op de zwarte 
koning en schept de onmiddellijke dreiging van het loperoffer op h7. Dit weerhoudt 
zwart ervan om met 12... Pb4 het spel te vereenvoudigen; bijvoorbeeld 13.Lxh7+ 
Kxh7 14.Pg5+ Kg6 (op 14... Kg8 volgt 15.Dh5 met winnende aanval) 15.Dg4 met 
een zeer sterke aanval. Dus om zijn koningsstelling niet te verzwakken zal zwart 
waarschijnlijk verdedigen met 12... Le7, waarop ik voortzet met 13.De2 en met De4 
om de druk op die stelling te vergroten. Het doel van deze manoeuvre is om zwart 
te dwingen de positie van zijn koning te verzwakken. Zo maak ik gebruik van mijn 
ruimtewinst na e5 en vermijd de dameruil op de d-lijn. Net als in plan B zal zwart het 
moeilijk krijgen met de ontwikkeling van zijn loper op c8.
Strategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om enkele van de 
plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook punten op).

Problemen na promotie

We hadden het na de fraai bevochten promotie al verwacht en we wisten dat vooral 
het tweede en derde het moeilijk zouden krijgen, maar dat de eerste klappen in de 
Nosbo-competitie zo hard zouden uitvallen was wel even zuur. Hoogeveen 2 werd 
overklast in en door Veendam/RDW met 6½ - 1½ en van Hoogeveen 3 mocht het 
team van J.H. Kruit een 5 - 3 overwinning mee naar Stadskanaal nemen. En vers 
van de pers komt nu het nieuws dat het eerste ook geen vuist heeft kunnen maken 
tegen Oostermoer 1: 2 - 6. Enig lichtpuntje: het vierde stevent dit jaar ook op pro-
motie af als ze net zulke resultaten blijven behalen als tegen Assen 4: 5 - 1!

De spelers van het tweede begonnen al met een klein half uur minder op de klok 
omdat de achtste speler niet op kwam dagen. Het  regelen van een invaller en even 
de weg zoeken in de uitgestorven buitenwijken van Veendam maakten dat we een 
half uur te laat aankwamen. Na een goed uur zag v. Amerongen dat hij de eerste 
aanval goed had afgeslagen maar de tweede niet zou overleven. 
Hèt moment dus om remise aan te bieden. 
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Daarna bleek uit het verloop van de andere partijen al gauw dat de tegenstanders 
gemiddeld 125 Elopunten meer hadden. De een na de ander moest na verbeten 
strijd opgeven. Alleen Kelfkens en Jonker wisten er nog een halfje uit te slepen. 
Voor sommige spelers was de overgang van de derde naar de eerste klasse wel 
erg groot.
Veendam - Hoogeveen 2 6,5-1,5
J.Boers 1903 - B.Flower 1-0
J.Misdom 1886 - A.Kelfkens rem.
S.Prins 1716 - R.Danker 1-0
P.Holthuijsen 1688 - F.v.Amerongen rem.
J.v/d Laan 1709 - J.Oldenkamp 1-0
H.de Vries 1661 - J.v.Til 1-0
W.Smit 1551 - H.Verwijs 1-0
G.Bos 1566 - T.Jonker rem.

Het derde team had twee spelers aan het tweede moeten afstaan en moest zo ver-
zwakt aantreden tegen het eerste van schaakclub J.H. Kruit uit Stadskanaal. Ook 
hier moest Hoogeveen vijf nullen incasseren, maar de drie andere partijen werden 
tenminste gewonnen. Vooral teamleider van de Meer was erg tevreden met zijn eer-
ste winst in lange tijd.
Hoogeveen 3 - J.H. Kruit 3-5
R.v/d Star g.r. - J.Riemersma 1811 0-1
L.v/d Meer 1490 - J.Hulshof 1154 1-0
H.v/d Ploeg 1437 - B.Hageman 1521 0-1
W.Stevens 1694 - J.Middelburg 1458 1-0
W.de Berg 1317 - G.Heller 1559 0-1
J.v.Hoorn 1324 - O.ten Hoff 1293 0-1
M.Bonting 1342 - H.Scholten 1452 0-1
W.Piepot 1399 - G.Meinders 1454 1-0

Voor het Hoogeveen 1 zou deze eerste wedstrijd na de terugkeer in de eerste klas-
se toch minder moeilijk moeten zijn dan voor het eveneens gepromoveerde tweede 
team. Maar halverwege de avond werden de gezichten steeds somberder en al 
gauw konden de eerste nullen genoteerd worden voor v.Seventer, Hofman en Jan-
maat. Aan de lage borden kwamen de Jonge en invaller Kelfkens niet verder dan 
remise, zodat met een 4-1 tussenstand een gelijkspel het hoogst bereikbare was. 
Maar Saïd en Jansen konden in het laatste uur geen ijzer met handen breken en 
moesten eveneens in remise berusten. Rond half twaalf stond dus een grote kring 
publiek rond het eerste bord waar Mol moest vechten voor remise. Hij moest opbok-
sen tegen een ver opgerukte vrijpion en toen steeds meer materiaal werd afgeruild 
werd de stelling onhoudbaar. Een 6-2 nederlaag is echt geen beste start. 
Hoogeveen 1 - Oostermoer 1 2-6
C.Mol 1781 - H.Vrieling 1608 0-1
B.Janmaat 1825 - N.v. Huizen 1739 0-1
G.Jansen 1652 - M.de Graaf 1680 rem.
R.Hofman 1713 - D.Vegter g.r. 0-1
T.v.Seventer 1742 - A.Koenes 1614 0-1
D.Saïd 1689 - B.Groenhard 1682 rem.
L.de Jonge 1660 - J.Dijkema 1472 rem.
A.Kelfkens 1648 - J.Nijveen 1401 rem.
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Veel beter ging het met Hoogeveen 4. Het jeugdteam kon halverwege de avond al 
niet meer verliezen. Aan de borden 3, 5 en 6 hadden Nijmeijer, Hofstra en Snuve-
rink de winst gepakt. Juist de ervaren rotten Bos en Doornbos waren in de proble-
men gekomen. Bos verloor inderdaad, maar Doornbos ontsnapte door de slechte 
voorbereiding van de tegenstander. In een schaakverslag betekent dat meestal dat 
iemand geen raad weet met de opening, maar nu ging het om het eind van de partij. 
De Assenaar dacht kennelijk aan zijn clubregels waarbij 35 zetten gedaan moeten 
worden in 7 kwartier. Bij Bondswedstrijden is dat echter 40 zetten en toen de vlag 
viel op de 37e zet was de consternatie en de teleurstelling groot. Maar eigen schuld 
dikke bult. Michiel Bosma maakte aan het eerste bord zijn reputatie van groot talent 
waar. In een benauwde stelling zocht hij een uitweg in een felle koningsaanval die 
hij met succes afrondde. Een 5-1 overwinning was misschien niet verwacht maar 
wel helemaal verdiend!
Hoogeveen 1 - Assen 4 5-1
M.Bosma 1550 - J.Dijkstra 1518 1-0
F.Doornbos 1405 - P.J. Boer 1264 1-0
P.Nijmeijer 1314 - L.Kosse 1281 1-0
T.Bos 1201 - H.Valstar g.r. 0-1
M.Hofstra 1337 - R.v.Dalfsen 1254 1-0
M.Snuverink 1219 - H.Jager 1169 1-0

De ratinglijst
Ratings na 7 ronden
Naam Startr.Rating

Verschil 
1 Oosten F. van 1812 1844 +32
2 Janmaat B. 1825 1799 -26
3 Mol Chr. 1781 1789 +8
4 Dadkhodaie S. 1689 1713 +24
5 Jansen G. 1652 1693 +41
6 Seventer T. van 1742 1682 -60
7 Stevens W. 1694 1678 -16
8 Jonge L. de 1660 1670 +10
9 Lunenborg A. 1708 1668 -40

10 Krikken J. 1665 1663 -2
11 Hofman R. 1713 1652 -61
12 Kelfkens A. 1648 1644 -4
13 Eggersman M. 1652 1629 -23
14 Kooy A. van de 1630 1627 -3
15 Flower R. 1594 1617 +23
16 Amerongen F. van 1583 1616 +33
17 Til J. van 1572 1591 +19
18 Verwijs H. 1565 1579 +14
19 Oldenkamp J. 1598 1577 -21
20 Star R. van de - 1577 -
21 Bosma M. 1550 1570 +20
22 Danker R. 1609 1567 -42
23 Hofstee K. 1585 1543 -42
24 Spitse K. 1479 1516 +37

Naam Startr.Rating
Verschil 

25 Jonker T. 1512 1500 -12
26 Straat H. 1394 1449 +55
27 Krol G. 1427 1444 +17
28 Ploeg H. van de 1437 1437 +0
29 Piepot W. 1399 1414 +15
30 Doornbos F. 1405 1408 +3
31 Meer L. van der 1490 1376 -114
32 Hofstra M. 1337 1375 +38
33 Bonting M.D. 1342 1352 +10
34 Hoorn J. van 1324 1344 +20
35 Riethorst K. 1347 1342 -5
36 Nijmeijer P. 1314 1335 +21
37 Berg W. de 1317 1311 -6
38 Snuverink M. 1219 1264 +45
39 Bos T. 1201 1263 +62
40 Reinders H. 1289 1255 -34
41 Kord N. 1351 1246 -105
42 Dun G. 1193 1226 +33
43 Boer H.A. de 1267 1222 -45
44 Swarts H. 1135 1128 -7
45 Houtzager B. - 938 -
46 Kuilman A. - 872 -
47 Bonnema M. 773 801 +2

Houtzager en Kuilman hebben nog onvoldoende resultaten om een rating te berekenen
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Impressies van het VAM-toernooi

Het was een week lang een groot feest voor schakers in het Hoogeveense raad-
huis. Alle betrokkenen en schaakliefhebbers in de wijde omgeving kunnen met vol-
doening terugzien op een zeer geslaagd VAM-toernooi met alle verschillende on-
derdelen en schaakactiviteiten eromheen.
Tijdens de officiële opening bleek nog eens dat we een echte schaakliefhebber als 
burgemeester hebben. Uit zijn toespraak bleek nog eens hoe naast het onvolprezen 
organisatorische werk van Anne de Jonge, Johan Valk en Jeroen van den Berg zijn 
persoonlijke inbreng onmisbaar was voor met name het over de streep trekken van 
de sponsors. 
Het open toernooi en de invitatievierkamp verliepen vanaf het begin in een zeer 
goede en serene sfeer. Zoals Jeroen van de Berg me al op zondag zei: "Het is net 
of het toernooi al jaren zo draait". De hele accommodatie in het raadhuis was prima 
voor elkaar en het publiek (o.a. wij dus) gedroeg zich voorbeeldig.
Alleen de spelers van de open groep heb ik soms nog wat afgunstig horen spreken 
over het feit dat ze na de eerste ronde uit de raadzaal naar beneden moesten en 
daar de leren fauteuils wel erg misten. Nu was dit uit oogpunt van bereikbaarheid 
en aantrekkelijkheid voor pers en publiek wel logisch. Wij  amateurs hadden dus 
voor het zeskampentoernooi en ook voor het jeugdtoernooi helemaal niets te klagen 
over de zaal en de verzorging.

Het zeskampentoernooi was met 30 deelnemers mooi bezet, al hadden er nog best 
drie groepen bij gekund. Late beslissingen over de definitieve opzet van het toer-
nooi en aansluitend stroeve medewerking van de KNSB en wat communicatiefouten 
waren er de oorzaak van dat het zeskampentoernooi eigenlijk alleen bekend was bij 
NOSBO-clubs en deelnemers van het Paastoernooi van VOG-Elim.
De spreiding in speelsterkte was mooi gelijkmatig. Achteraf zie ik maar vier spelers 
die misschien in de verkeerde groep waren ingedeeld. In de A-groep streden twee 
van de sterkste spelers uit Hoogeveen tegen ongeveer gelijkwaardige tegenstan-
ders uit Drenthe en de Noord-Veluwe. Jammer dat Mol in de laatste partij ondanks 
heftige pogingen niet door de verdediging van Wehkamp kon komen, want bij winst 
was de wisselbeker dan in Hoogeveen gebleven. Misschien had hij zijn kans al een 
dag eerder laten liggen tegen toernooiwinnaar  Abels.  Toen hij  in  veelbelovende 
stelling een pionnetje weggaf, bood hij van schrik meteen remise aan. Achteraf zei 
hij  dat hij  ondanks de minpion met zijn sterke aanvalsstelling nog steeds goede 
winstkansen  had gehad.  Van  Oosten  begon behoorlijk  met  twee  remises  maar 
moest daarna steeds de koning omleggen.

In de B-groep liet half Hoogeveen 1 zien wat sportiviteit is. Ze maakten elkaar af 
zodat de anderen met de hoofdprijzen weggingen. De C-groep telde wel vijf (ex-) 
Hoogeveners.  Oud-secretaris  Jelle  van Eijk  was  speciaal  voor  het  toernooi  een 
weekje hierheen gekomen en nam de tweede prijs mee terug. En in de Bulgaarse 
oud-grootmeester H. Namreov zullen velen nog de ex-penningmeester Voerman 
herkend hebben. Hij genoot met volle teugen van het toernooi en benutte in bijna al 
zijn partijen de volle drie uur bedenktijd. In de laatste partij van het toernooi wist op 
vrijdagavond Oldenkamp met een paar "krachtzetten zoals we die niet van hem ge-
wend zijn"(Kelfkens) uiteindelijk zijn partij van Van der Kooij te winnen en de derde 
prijs te grijpen. De Hagenaar Harland was een van de weinige oudere spelers die
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gewend zijn snel te spelen. In de eerste ronde liet Michiel Bosma zich hierdoor 
meeslepen zodat hij na een dik uur en maar liefst 66 zetten al tegen zijn eerste nul 
zat aan te kijken. Een goede les blijkbaar, want daarna won hij alle partijen en de 
eerste prijs.
Door de indeling op (Nosbo-) rating waren in de D-groep twee spelers uit Assen 
ingedeeld en twee van Elim. Zij en Van Hoorn waren wel aan elkaar gewaagd, want 
ze snoepten elkaar naar hartelust de punten af. Alleen Heidbuurt kon geen potten 
breken. Pas op de laatste dag werd duidelijk dat de eerste en derde prijs naar 
Assen gingen en dat Boer eens met iets anders dan een tinnen soldaatje naar huis 
mocht gaan.
De winnaar van de E-groep W.Kwik uit Bunnik was duidelijk geen gewone huis-
schaker, ook al heeft hij al jaren niet bij een club gespeeld. Met een 100% score 
mag hij zich huis-, tuin- en keukenschaker noemen. Rutger Aalbregtse put uit zijn 
tweede prijs misschien voldoende moed om zich weer aan te melden als lid van 
onze club. Marc Snuverink vocht zich naar een derde plaats. Een opvallende ver-
schijning was  in  deze groep mevrouw Paalman uit  Leek.  Zij  maakte  als  blinde 
schaakster indruk op de aanwezigen en wist in de meeste partijen op voordeel te 
komen. Tegen Marc en Rutger ging ze in het late middenspel nog onderuit op niet 
"geziene" lange-afstandscombinaties, maar tegen Reinders en Bisschop wist ze de 
winst vast te houden.
Een groot aantal deelnemers heeft bij het afscheid op vrijdag al aangekondigd dat 
ze volgend jaar weer graag van de partij willen zijn. De organiserende verenigingen 
kunnen dus met voldoening terugzien op een zeer geslaagd toernooi.
Op deze plaats wil ik nogmaals Ton Kelfkens alle lof toezwaaien voor de uitsteken-
de wijze waarop hij dit toernooi in goede banen heeft geleid en de rust in de speel-
zaal heeft bewaakt.

Naast dit toernooi waren er nog enkele andere activiteiten. Over het Jeugdtoernooi 
bericht Lieffert elders in dit blad. Op zaterdag was er een behoorlijk bezochte kraam 
op de markt waar Gert een simultaan verzorgde.
Op dinsdagavond werd in de trouwzaal met de glazen stukken de imitatie-vierkamp 
gespeeld met, in navolging van de kroongroep, de sterkste vrouw, de houder van de 
oudste clubtitel, de regerend kampioen en de sterkste jeugdspeler van Hoogeveen.
Onder grote belangstelling van clubleden, overige bezoekers en een aantal spelers 
uit het Open toernooi werd de eerste zet gedaan door Judit Polgar. "Hé, wat leuk", 
zei ze, "dit is de eerste keer dat ik een toernooi mag openen!" Net als in het hoofd-
toernooi was de jeugdkampioen, in dit geval Michiel Bosma het best op dreef. Hij 
won tegen de verwachting in alle drie partijen, mede dankzij het snelle speeltempo 
van 15 minuten per persoon per partij. Oud-kampioen Geert Krol ziet in zijn gevor-
derde leeftijd nog steeds geen enkele reden om langzamer te gaan spelen. Na zijn 
verlies tegen Bosma won hij uit de losse pols zijn partijen tegen Anky Lunenborg en 
Christiaan Mol, "tegen wie hij op de clubavond in partijen van normale speelduur 
geen schijn van kans heeft" en werd zo tweede. Zo schreef ik het in de krant met 
misschien meer oog voor een vlot stukje dan voor de echte krachtsverhoudingen. 
Ik kreeg op de volgende clubavond in elk geval de wind flink van voren. Op de in-
terne ranglijst was hij op dat moment tenslotte vierde, pal achter Mol!

Frans van Amerongen
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Extra:  uitneembaar  binnenblad  met  extern  programma,  alle  adressen  en 
telefoonnummers.

Extern Programma Nosbo

De resterende wedstrijden voor de Nosbo-competitie voor 1e t/m 3e team en 
bekerteam. Voor teamindeling en Hoogeveen 4 zie pag. 12.
di. 4/11 Hoogeveen - 't Heerdenpeerd  (beker) Salawaku
di. 11/11 Hoogeveen 2 - Hoogeveen 1 Salawaku 0528-274368
do.13/11 Dwingeloo - Hoogeveen 3 De Vogelsangh 0521-591995

Heuvelenweg 29 Dwingeloo
24-28/11 tweede ronde beker
vr. 28/11 Hoogezand/Sapp. - Hoogeveen 2 Wijkcentrum De Kern 0598-393934

Rembrandtlaan 72a  Hoogezand
di. 2/12 Hoogeveen 1 - Springend Paard 1 Salawaku
di. 2/12 Hoogeveen 3 - Valthermond Salawaku
di. 13/1 Hoogeveen 2 - Van der Linde Salawaku
di. 13/1 Veendam 1 - Hoogeveen 1 Bedrijfsrest. RDW 0598-624240

Skagerrak 10  Veendam
vr.16/1 Assen 2 - Hoogeveen 3 De Steiger 0529-352000

Eem 1  Assen
26-30/1 derde ronde beker
di. 3/2 Hoogeveen 1 - ESG 2 Salawaku
di. 3/2 Hoogeveen 3 - Het Kasteel 1 Salawaku
do. 5/2 Oostermoer 1 - Hoogeveen 2 Zernike College 050-4091541

Julianalaan 78 Zuidlaren
16-20/2 halve finale beker
ma. 23/2 ESG 2 - Hoogeveen 2 't Brinkenhoes 0591-610201

Mantingerbrink 140 Emmen-Bargeres
di. 24/2 Hoogeveen 1 - Hoogezand/Sapp. Salawaku
di. 24/2 Hoogeveen 3 - ESG 3 Salawaku
ma. 9/3 Ter Apel - Hoogeveen 3 De Drie Musketiers 0599-582391

Hoofdstraat 24  Ter Apel
9-13/3 finale beker
di.17/3 Hoogeveen 2 - Springend Paard 1 Salawaku
vr. 20/ 3 Van der Linde - Hoogeveen 1 De Medeklinker 0597-421833

Dr. D.Bosstraat 16  Winschoten
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Indeling externe teams 
De volgende teamsamenstellingen zijn doorgegeven aan de NOSBO.
Men mag niet invallen in een hoger genummerd team en wie niet is opgegeven 
wordt ingedeeld bij het team waarvoor hij voor het eerst invalt.

Hoogeveen 1
Mol
Janmaat (TL)
Van Seventer
Hofman
Jansen
Lunenborg
Saïd
De Jonge

Hoogeveen 2
Krikken
Kelfkens
Van Til
Hofstee
Danker
Verwijs
Van Amerongen
Flower (TL)

Hoogeveen 3
Stevens
Spitse
Van der Star
Van der Ploeg
De Berg
Van Hoorn
Van der Meer (TL)
Jonker

Hoogeveen 4
Bosma
Snuverink
Nijmeijer (TL)
Hofstra
Bos
Doornbos

Programma Hoogeveen 4
In de derde klasse A wordt volgens Zwitsers systeem gespeeld. Dat betekent dat 
pas na elke ronde bekend wordt wie de volgende tegenstander is. Hieronder de 
speellokalen  van  de  teams  in  deze  klasse  en  de  weken  waarin  de  wedstrijd 
gespeeld wordt.

Assen 4, 5 en 6 De Steiger 0529-352000
Eem 1  Assen

ESG 4 en 5 't Brinkenhoes 0591-610201
Mantingerbrink 140 Emmen-Bargeres

J.H. Kruit 2 De Wijkplaats 0599-614156
Luxemburglaan 2 Stadskanaal

Het Kasteel 2 en 3 WZC De Schutse 0524-512941
Schutselaan 26 Coevorden

Klazienaveen Pastoor Middelkoopschool 0591-313012
Meridiaan 154 Klazienaveen

Rochade 1 Dorpshuis De Kiepe 0597-645678
Meidoornlaan 88 Nieuwe Pekela

Veendam 3 Bedrijfsrest. RDW 0598-624240
Skagerrak 10  Veendam

2e ronde: 17 - 21 november
3e ronde: 8 - 12 december
4e ronde: 19 - 23 januari
5e ronde: 9 - 13 februari
6e ronde: 2 - 6 maart
7e ronde: 23 - 27 maart
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Zomerzotheid

"Jawel, ik ben ouder dan Smyslov, die in oktober in het VAM-toernooi komt spelen, 
maar jonger dan Najdorf, de grote Argentijn die de afgelopen week is overleden". 
Dat was het commentaar van Frits van Oosten toen hij met een 100% score de 
'Zomerzotheid' had gewonnen. Hij kon niet alle avonden meedoen, maar omdat hij 
alle 7 partijen die hij speelde had gewonnen, vond de organiserende voorzitter dat 
hij de terechte winnaar van de Ten Arlo Bokaal was. In de laatste ronden werden de 
andere toppers uit het klassement allemaal door hem ingemaakt. Op verzamelde 
punten scoorden Eggersman en Janmaat hoger, maar die hadden ook een paar 
verliespartijen staan. De poedelprijs, de "baggerturf", ging naar Swarts, die in zijn 
laatste partij al zijn inspanningen eindelijk beloond zag met een overwinning.
Op de eerste twee avonden en de laatste kon in de open lucht gespeeld worden, 
maar ook in de kas was de sfeer op de andere avonden uitstekend. Op bijgaande 
foto een impressie hiervan.
Het aantal deelnemers per avond schommelde tussen 14 en 20. In totaal hebben 
23 schakers meegedaan. Van de opbrengst van de consumpties kan net als vorig 
jaar José uit Costa Rica weer een half jaar naar school.
 
 De einduitslag: W R V
 1 Van Oosten 7 0 0
 2 Janmaat 7 2 1
 3 Eggersman 7 2 3

...
23 Swarts 1 1 7

Niet alleen buiten, maar ook binnen in de kas werd in goede sfeer  
geschaakt.
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RANGLIJST NA 7 RONDEN  .. & .. STAND PER GROEP
Naam Punten Wrd. Wrst.

1 Oosten F. van 522.5 90
2 Straat H. 451.5 89
3 Mol Chr. 440.5 88
4 Amerongen F. van 391.5 87
5 Jansen G. 380.0 86
6 Janmaat B. 374.5 85
7 Dadkhodaie S. 371.0 84
8 Verwijs H. 368.0 83
9 Spitse K. 361.5 82

10 Star R. van de 359.5 81
11 Jonge L. de 355.0 80
12 Til J. van 354.0 79
13 Bosma M. 347.0 78
14 Piepot W. 345.0 77
15 Kooy A. van de 343.0 76
16 Krol G. 341.5 75 2301.0
17 Bos T. 341.5 74 1507.5
18 Berg W. de 329.5 73
19 Hoorn J. van 328.0 72
20 Hofstra M. 320.5 71
21 Riethorst K. 309.5 70
22 Ploeg H. van de 303.5 69
23 Kelfkens A. 302.0 68
24 Eggersman M. 296.0 67
25 Stevens W. 292.0 66
26 Dun G. 279.0 65
27 Flower R. 270.5 64
28 Krikken J. 261.0 63
29 Nijmeijer P. 257.5 62
30 Bonting M.D. 254.5 61
31 Jonker T. 254.0 60
32 Snuverink M. 253.0 59
33 Doornbos F. 246.5 58
34 Reinders H. 241.5 57
35 Lunenborg A. 239.5 56
36 Oldenkamp J. 234.0 55
37 Danker R. 228.5 54
38 Seventer T. van 210.5 53
39 Swarts H. 200.5 52
40 Boer H.A. de 186.5 51
41 Hofman R. 177.0 50
42 Meer L. van der 158.5 49
43 Bonnema M. 150.0 48
44 Hofstee K. 133.0 47
45 Houtzager B. 132.5 46
46 Kuilman A. 124.5 45
47 Kord N. 92.0 44

Naam Punten Wrd. Wrst.
A 1 Oosten F. van 522.5 90

2 Mol Chr. 440.5 88
3 Jansen G. 380.0 86
4 Janmaat B. 374.5 85
5 Dadkhodaie S. 371.0 84
6 Jonge L. de 355.0 80
7 Kelfkens A. 302.0 68
8 Flower R. 270.5 64
9 Krikken J. 261.0 63

10 Lunenborg A. 239.5 56
11 Seventer T. van 210.5 53
12 Hofman R. 177.0 50

B 1 Amerongen F. van 391.5 87
2 Verwijs H. 368.0 83
3 Spitse K. 361.5 82
4 Til J. van 354.0 79
5 Bosma M. 347.0 78
6 Kooy A. van de 343.0 76
7 Eggersman M. 296.0 67
8 Stevens W. 292.0 66
9 Jonker T. 254.0 60

10 Oldenkamp J. 234.0 55
11 Danker R. 228.5 54
12 Hofstee K. 133.0 47

C 1 Straat H. 451.5 89
2 Star R. van de 359.5 81
3 Piepot W. 345.0 77
4 Krol G. 341.5 75
5 Hofstra M. 320.5 71
6 Ploeg H. van de 303.5 69
7 Nijmeijer P. 257.5 62
8 Bonting M.D. 254.5 61
9 Snuverink M. 253.0 59

10 Doornbos F. 246.5 58
11 Meer L. van der 158.5 49
12 Kord N. 92.0 44

D 1 Bos T. 341.5 74
2 Berg W. de 329.5 73
3 Hoorn J. van 328.0 72
4 Riethorst K. 309.5 70
5 Dun G. 279.0 65
6 Reinders H. 241.5 57
7 Swarts H. 200.5 52
8 Boer H.A. de 186.5 51
9 Bonnema M. 150.0 48

10 Houtzager B. 132.5 46
11 Kuilman A. 124.5 45
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Uitslagen interne competitie

OVERZICHT 1E RONDE
Boer H.A. de - Swarts H. 0-1
Bos T. - Meer L. van der rem
Doornbos F. - Snuverink M. rem
Eggersman M. - Bosma M. 1-0
Hofstee K. - Amerongen F. van 0-1
Janmaat B. - Kelfkens A. 1-0
Jansen G. - Dadkhodaie S. rem
Kooy A. van de - Danker R. 1-0
Kord N. - Dun G. 0-1
Krol G. - Nijmeijer P. rem
Lunenborg A. - Mol C. 0-1
Oldenkamp J. - Til J. van rem
Oosten F. van - Jonge L. de rem
Piepot W. - Star R. van de 0-1
Ploeg H. van de - Bonting M.D. 1-0
Riethorst K. - Bonnema M. 0-1
Seventer T. van - Hofman R. rem
Straat H. - Hofstra M. 1-0
Verwijs H. - Jonker T. 1-0

OVERZICHT 2E RONDE
Berg W. de - Hoorn J. van 1-0
Bonnema M. - Kord N. 0-1
Bosma M. - Star R. van de 0-1
Dadkhodaie S. - Jonge L. de 0-1
Doornbos F. - Krol G. 0-1
Dun G. - Swarts H. 1-0
Eggersman M. - Oldenkamp J. 1-0
Hofman R. - Jansen G. 0-1
Hofstra M. - Bonting M.D. 1-0
Jonker T. - Spitse K. rem
Kelfkens A. - Amerongen F. van 1-0
Kooy A. van de - Verwijs H. 0-1
Krikken J. - Lunenborg A. rem
Mol C. - Janmaat B. rem
Nijmeijer P. - Meer L. van der 1-0
Oosten F. van - Seventer T. van 1-0
Reinders H. - Bos T. 0-1
Riethorst K. - Boer H.A. de 0-1
Snuverink M. - Piepot W. 1-0
Til J. van - Stevens W. rem

OVERZICHT 3E RONDE
Amerongen F. v - Eggersman M. 1-0
Bonnema M. - Berg W. de 0-1
Bonting M.D. - Piepot W. 1-0
Dadkhodaie S. - Krikken J. rem
Danker R. - Jonker T. rem
Dun G. - Bos T. 0-1
Hofman R. - Flower R. 0-1
Hoorn J. van - Boer H.A. de 1-0
Jansen G. - Oosten F. van rem
Jonge L. de - Mol C. 0-1
Kelfkens A. - Seventer T. van 0-1
Krol G. - Straat H. 0-1
Lunenborg A. - Verwijs H. 1-0
Meer L. van der - Doornbos F. 0-1
Nijmeijer P. - Ploeg H. van de 0-1
Snuverink M. - Kord N. 1-0
Spitse K. - Bosma M. 0-1
Stevens W. - Oldenkamp J. 0-1
Swarts H. - Reinders H. rem
Til J. van - Kooy A. van de 1-0

OVERZICHT 4E RONDE
Boer H.A. de - Dun G. 0-1
Janmaat B. - Jansen G. rem
Jonge L. de - Lunenborg A. rem
Jonker T. - Bosma M. rem
Kelfkens A. - Hofman R. 1-0
Kord N. - Hofstra M. 0-1
Meer L. van der - Bonting M.D. 0-1
Mol Chr. - Oosten F. van 0-1
Nijmeijer P. - Doornbos F. rem
Oldenkamp J. - Kooy A. van de 0-1
Piepot W. - Bos T. 1-0
Reinders H. - Riethorst K. 0-1
Seventer T. van - Dadkhodaie S. 0-1
Spitse K. - Danker R. 1-0
Star R. van de - Krol G. 0-1
Straat H. - Snuverink M. 1-0
Swarts H. - Hoorn J. van 0-1
Til J. van - Eggersman M. rem
Verwijs H. - Amerongen F. van 1-0
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OVERZICHT 5E RONDE
Amerongen F. van - Jonker T. 1-0
Bonting M.D. - Kord N. 1-0
Bos T. - Berg W. de rem
Bosma M. - Kooy A. van de rem
Danker R. - Oldenkamp J. 1-0
Eggersman M. - Spitse K. 0-1
Flower R. - Seventer T. van rem
Hofstra M. - Nijmeijer P. 1-0
Hoorn J. van - Boer H.A. de 1-0
Houtzager B. - Reinders H. 0-1
Jonge L. de - Kelfkens A. 1-0
Krikken J. - Hofman R. rem
Krol G. - Snuverink M. 1-0
Lunenborg A. - Dadkhodaie S. 0-1
Mol Chr. - Jansen G. 1-0
Oosten F. van - Janmaat B. 1-0
Piepot W. - Meer L. van der 1-0
Ploeg H. van de - Straat H. 0-1
Star R. van de - Doornbos F. 1-0
Swarts H. - Riethorst K. 0-1
Verwijs H. - Til J. van rem

OVERZICHT 6E RONDE
Boer H.A. de - Kuilman A. 1-0
Bosma M. - Hofstra M. 1-0
Dadkhodaie S. - Oosten F. van rem
Doornbos F. - Hofstee K. rem

Dun G. - Riethorst K. 0-1
Hofman R. - Eggersman M. rem
Janmaat B. - Jonge L. de 1-0
Jansen G. - Lunenborg A. 1-0
Kooy A. van de - Straat H. 1-0
Kord N. - Bos T. 0-1
Reinders H. - Bonnema M. 1-0
Seventer T. van - Mol Chr. 0-1
Spitse K. - Snuverink M. 1-0
Swarts H. - Houtzager B. rem

OVERZICHT 7E RONDE
F.v.Amerongen - G.Krol 1-0
W.deBerg -W.Piepot 0-1
M.Bonnema - H.Swarts 0-1
M.Bonting - W.Stevens 0-1
R.Danker - H.v/dPloeg rem.
B.Houtzager - G.Dun 0-1
T.Jonker - R.v/dStar rem.
A.v/dKooij - M.Eggersman rem.
A.Kuilman - H.Reinders 0-1
L.v/dMeer - J.v.Hoorn 0-1
J.Oldenkamp - K.Hofstee 1-0
F.v.Oosten - H.Verwijs 1-0
K.Riethorst - N.Kord 1-0
H.Straat - K.Spitse rem.
J.v.Til - J.Krikken rem.

Babbelbox

Trots
"Het  was  allemaal  huisanalyse",  verklaarde  Kramnik  trots.  Aldus  het  NOS-tele-
tekstverslag over de partij Svidler-Kramnik in de derde ronde van het Fontys-toer-
nooi in Tilburg. De partij werd remise en dat kwam volgens Teletekst vooral doordat 
Kramnik de hele partij thuis al op het bord had gehad.
Nu is Svidler al voor de derde keer kampioen van Rusland, dus inderdaad iemand 
om je op voor te bereiden. Maar Kramnik is een klasse apart, nummer twee op de 
wereldranglijst. Moet die thuis een partijtje van 26 zetten van a tot z uitvlooien om 
remise te maken, zelfs tegen een Svidler?
Ja en hij is de enige niet. Het komt vaker voor dat de grote jongens zich erop beroe-
men een partij al "helemaal op het bord te hebben gehad", zelfs als het nauwelijks 
waar kan zijn.
Kasparov versloeg in dezelfde ronde de hekkesluiter Shaked in 20 zetten, met een 
nieuwtje dat hij al sedert 1990 in petto had, wat hij volgens het verslag aan een 
ieder vertelde, die het maar horen wou. Ook al trots dus.
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Waarom eigenlijk? Als Kramnik nou Svidler met zijn huisvlijt van het bord had ge-
veegd en als Kasparov met zijn nieuwtje Kramnik of ... Svidler had gekraakt, dan 
zou je nog eerder verwachten dat ze de indruk wilden wekken hun prestaties tijdens 
de partij te hebben uitgedacht.
Ze gaan dus prat op de vele monnikenarbeid in het zweet huns aanschijns, die ze 
met staf en computerarchief moeten verrichten om in toernooien punten te scoren. 
Eerlijker dan we dachten!

Niet zo trots.
Bij ons in Hoogeveen doen we het wat kalmer aan. Wij kijken thuis ook wel eens 
een loopje na om mee te beginnen. Maar verder dan vijf tot tien zetten vinden we 
dat vaak verloren moeite. Onze tegenstander doet toch wat anders dan in het boek-
je staat. Wij verlaten ons dus voor de rest maar op wat er in feite gebeurt. Achteraf 
constateren we wel wat wij zelf en de tegenstander fout hebben gedaan, hoe wij 
hem en hoe hij ons had kunnen pakken.

Als voorbeeld de partij Van Oosten - Van Seventer in onze tweede ronde, 16 sep-
tember jl.
Ik heb enkele malen een zware kluif gehad aan zijn Hollandse verdediging en naar 
varianten omgekeken waarmee ik hem in de war kon brengen. Toen ik in die twee-
de ronde de kans kreeg, haalde ik twee varianten door elkaar en raakte dus zelf in 
de war. Wij hadden dus de verwikkelingen geen van beiden "thuis op het bord ge-
had" en schoten allebei de nodige bokken. Ik won tenslotte wel, maar vooral door 
een verrassende en fraaie combinatie van hem, die evenwel onvoorzien beter voor 
mij dan voor hem afliep.

Hier volgt het drama:
1.c4 f5 2.g3 e6 3.Lg2 Pf6 4.Pc3 d5 5.Pf3 Ld6 6.d4 c6 7.Lf4 Lxf4 8.gxf4 0-0 9.e3 
Pbd7 10.Lf1 Pe4 11.Tc1 Pdf6 12.h3 Ld7 13.Le2 Le8 14.Pe5 Pxc3 15.bxc3 Pe4 
16.h4 Tf6 17.Lf3 Th6 18.Lxe4 dxe4 19.h5 g5 20.fxg5 Dxg5 21.Kd2 Kh8 22.Db3 
b6 De uitval van de witte dame had voornamelijk ten doel de witte torens te verbin-
den. De opmars van de witte h-pion was elke keer nodig om hem te beschermen 
door twee stukken tegen twee zwarte stukken. Db3 kon gericht worden op e6 door 
c5 te spelen. 

Zwart  zag deze maneuvers  gelukkig als  ernstig 
bedreigend. Zodoende liet hij na met Dg2 of f4 ini-
tiatief  te nemen.  23.c5 b5 24.Tcg1 Df6 25.Dd1 
Dxe5 26.dxe5 Td8+ 27.Kc2 Txd1 28.Txd1 Txh5. 
Zwart  heeft  een  paard  en  pion  h5  gewonnen, 
maar  ten  koste  van  een  toren.  29.Txh5  Lxh5 
30.Td6  Lf7  31.Txc6  h5  32.Tc7  Le8  ?? (Kg7!) 
33.Tc8 Kg7 komt  te  laat,  34.Txe8 en de toren 
komt ruimschoots op tijd om de zwarte h-pion op 
te vangen.

van Oosten - van Seventer, na 22...b6
Frits van Oosten.
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Geslaagd VAM-jeugdschaaktoernooi

“Wat sjiek!” werd er geroepen, toen de jeugdige schakers van Hoogeveen en om-
streken de raadzaal van de gemeente binnenkwamen om deel te nemen aan het 
VAM-jeugdtoernooi op woensdagmorgen.
De 47 schakertjes hadden ook nog nooit in zo’n indrukwekkende omgeving hun par-
tijen gespeeld. Bovendien keken ze bij binnenkomst direct aan tegen een tafel met 
prachtige bekers, beschikbaar gesteld door het VAM-fonds. Redenen dus genoeg 
om er een mooie schaakmorgen van te maken. 
Dat de burgemeester zelf de schakers welkom heette was natuurlijk ook een  grote 
verrassing. Hij beklemtoonde de betekenis van de (schaak)sport als positieve in-
vloed op de ontwikkeling van de jeugd en toonde zich erg tevreden dat er zoveel 
jonge schakers in het gemeentehuis te gast waren.

Er werd gespeeld in groepen van acht; voor elke groep waren drie prijzen beschik-
baar. Vanaf het begin werd er op de borden een pittige strijd geleverd en vaak werd 
de tijd van 20 minuten helemaal benut. Een enkele keer ging er iets mis en werd 
een argeloze speler verrast door het geniepige herdersmat: de partij duurde dan 
ongeveer 40 seconden. Maar ook dat is een leerzame les.
Was de partij na 20 minuten niet beëindigd, dan werd er door de groepsleider –een 
lid van onze club– gearbitreerd, wat soms wel een moeilijke klus bleek en dan door 
meerdere arbiters beoordeeld moest worden om tot een juist oordeel te komen. 
Gelukkig leverde geen enkele partij  onoverkomelijke moeilijkheden op. Al met al 
een hele mooie schaakochtend, die in een uitstekende sfeer verliep.

De uitslagen:

Groep A Groep B Groep C
1. Jesper Boer 1. Geon Knol 1. Eltjo Schol
2. Johannes Hoogland 2. Maarten Booij 2. Gerben Kisjes
3. David van Wassem 3. Bertrick Gruppen 3. Tim Buddingh

Groep D Groep E Groep F
1. Mark Bos 1. Rik Brandenburg 1. Louis Prins
2. Jeffrey Hup 2. André broek 2. Daan Brandenburg
3. Erwin Eulen 3. Niek Roemahlewang 3. Rita Saleen

 Alle medewerkers hartelijk dank !

Lieffert de Jonge

Oproep
Ik ben altijd in voor een leuk partijfragment om de vrijdagse schaakrubriek in de 
Hoogeveensche Courant mee op te fleuren. "Maar graag wel vers" zei de slager, 
dus stuur ze liefst voor het weekend nog naar mij toe. Uitslagen komen dezelfde 
week en partijen een week later in de krant.

Frans van Amerongen
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Sterker schaken

oplossing van test 13
Plan A: Als er sprake is van een symmetrische pionnenstelling, bepaalt de plaats 
van de stukken wie voordeel heeft. In ons geval heb je alleen het voordeel dat zwart 
problemen heeft met de ontwikkeling van de loper op c8. Als je zwart toestaat om 
12. ... e5 te spelen (hetgeen de pionnenstelling echt symmetrisch maakt) dan staan 
de partijen in  strategisch opzicht  volledig gelijk.  Echter  jouw stukken staan dan 
slechter dan die van zwart,  omdat je koningsloper wordt geblokkeerd door de e-
pion, terwijl zwarts loper op de ideale diagonaal staat. Bovendien kan het paard op 
f3 worden gepend door ... Lg4 en  het paard op c6 staat klaar om het zwakke veld 
d4 te bezetten. De zet 12.De2?! brengt je dus na 12... e5! in het nadeel. Om deze 
redenen is de bezetting van de open lijnen van minder belang dan het voorkomen 
van de ontwikkeling van de loper op c8.
Plan B:  Je hebt het belangrijkste probleem in deze stelling gevonden. De variant 
die je hebt bekeken (12.Lf4 Pb4 13.Le2 Dxd1 14.Tfxd1) laat duidelijk zien dat een 
doelmatige bezetting van de open c- en d-lijnen voornamelijk afhangt van de loper 
op c8, die verhindert dat de zwarte torens samenwerken. De tekortkoming van dit 
plan is dat zwart gebruik kan maken van de onverdedigde loper op f4 en daarmee 
de bevrijdende opstoot e5 kan uitvoeren. Laten we eens zien: 12.Lf4 Df6! (met een 
dubbele aanval op f4 en b2) 13.Dc1 (op 13.Lg3 volgt e5! en op 13.Lg5 volgt Dxb2 
met een pluspion ter compensatie van zwarts ontwikkelingsachterstand) 13... e5! en 
de partijen zijn in evenwicht.
Plan C:  Dit is het juiste plan. Ondanks de symmetrische pionnenstelling kan wit 
strategisch voordeel behalen. De opstoot e5 weerhoudt zwart van het vrijmaken van 
de diagonaal c8-h3 en geeft wit een aanzienlijk ruimtelijk voordeel. Dit is het over-
heersende strategische element in deze stelling en kan worden gebruikt in het mid-
denspel om een aanval op te zetten tegen de zwarte koningsstelling. De zet e5 kan 
ook van pas komen in het eindspel, omdat het zwakke veld d6 op de open lijn de 
verdubbeling van je torens vergemakkelijkt.

Punten voor strategie: plan A: 2, plan B: 4 en plan C: 10.
Punten voor tactiek: 2 als je zwarts juiste weerlegging vond van plan B, namelijk 
12...Df6!
Het verdere verloop van de partij Kasparov - Begun, USSR 1978, Minsk
12.e5! Le7 (de dreiging Lxh7+ is zeer direct - op 12... Pb4? volgt 13.Lxh7+! Kxh7 
14.Pg5+ Kg6 - of 14... Kg8 15.Dh5 Te8 16.Dxf7+ Kh8 17.Dh5+ Kg8 18.Dh7+ Kf8 
19.Dh8+ Ke7 20.Dxg7 mat - 15.Dg4 Dd4 16.Pe4+ Kh7 17.Le3 met winst)  13.De2 
Pb4 (iets beter is 13... Pd4 14.Pxd4 Dxd4 om De4 te voorkomen) 14.Lb1 Lb7 15.a3 
Pd5 16.De4 g6 17.Lh6 (merk op dat wit de open c- en d-lijnen volledig negeert en 
in plaats daarvan zich helemaal concentreert op zwarts koningsstelling)  17... Te8 
18.h4 (zie diagram 1)
De gevolgen van wits plan zijn duidelijk. De zwarte koningsvleugel is verlamd door 
de  e-pion  en  staat  onder  enorme druk.  18...  Db6  19.h5!  f5?!  (zwart  doet  een 
wanhoopspoging; het aannemen van de pion zou erg riskant zijn; bijvoorbeeld 19... 
Dxb2 20.Ta2 Db5 21.Dg4 Da4 22.Dg3 Lf8 23.Lxf8 Txf8 24.Td2! met vergroting van 
de druk op de koningsvleugel door Td4-h4) 20.exf6ep Pxf6 21.De1! Pxh5 22.Pe5 
Lb5 (zie diagram 2)
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Het lijkt dat zwart na het verlies van de h-pion het ergste heeft gehad, maar dan 
komt ... 23.Lxg6! (een verrassend eind dat de kroon vormt op wits 12e zet; op 23... 
hxg6 volgt 24.De4 Lf8 25.Dxg6+ Pg7 26.Pg4 met winst) 23... Pf6 24.Lxh7+! 1 - 0, 
want na 24...,Pxh7 wint 25.De4 en na 24... Kxh7 is het met 25.Db1+ mat in enkele 
zetten.

(Andere) problemen
In het juninummer stond een partijstelling met daarbij opdracht: wit begint en wint.
Helaas  is  de  juiste  stellingsbeschrijving  in  het  diagram wat  verminkt.  Het  juiste 
diagram ziet er zo uit:

En nu zoals beloofd de oplossing:
43. h5-h6 "en wint", schreef wit. De pionnen zijn 
slechts  ten  koste  van groot  materiaalverlies  te 
stuiten, dankzij de aardige paardvorkjes, de do-
minantie van de K door het P en de afgelegen 
positie van La2.
Zwart komt aan alle kanten tempo tekort.
Zwart gaf inderdaad op, maar ik moet toch maar 
aantonen dat wit in alle varianten wint. 
A: 43...Tb8 
A1: 44.g5 
A1a 44...Tg8 45.Pe5+ K will. 46.h7 Th8 en ver-
der als A1b

A1b 44...Th8 45.Pe5+
A1b1 45...Kd.. 46.Pf7+ en Pxh8
A1b2 45...Ke7 46.Pg6+ en Pxh8
A1b3 45...Ke8 46.Tc8+ en Txh8

A2: 44.h7 
A2a 44...Th8 45.Pe5+ en verder als A1b
A2b 44...Lb1 45.Pe5+ Ke7 46.Pc6+ en Pxb8 wint
A2c 44...Ke7 45.g5 Kf7 46.Pe5+ Kg7 47.g6 Lxb3 48.Tc7 Kh6 (Kf6 49.Pd7+ en 

Txb8) 49.Pf7+ Kxg6 50.h8D en wint

B: 43...Lb1 Met deze zet kan zwart of de paardvorken bestrijden of de velden g6 en 
h7 bestrijken. Hij biedt zo nog het langste tegenstand, maar uiteindelijk helpt het 
niets omdat de verbonden vrijpionnen het extra tempo benutten om samen op 4      
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velden van de promotielijn te komen. Met de K te ver weg kan de T alleen die niet 
meer tegenhouden.
44.h7 Tb8 (44...Lxd3 45.Txd3+ Ke7 46.h8D wint) 45.g5
B1: 45...Th8 46.g6 Lxd3 47.Txd3 wint
B2: 45...Lxd3 46.Txd3+ Ke7 47.Kf4 

B2a: 47...Kf7 48.Th3 Th8 49.Th6 Kg7 50.Ke5 Kf7 51.Tf6+ Kg7 52.g6 Kh6 
53.Txe6 Kg7 54.Kf5 Tf8+ 55.Kg5 Th8 56.Te7+ Kf8 57.g7+ Kxe7 58.gxh8D

B2b: 47...Tf8+ 48.Kg4 
B2b1: 48...Kf7 49.Tf3+ Kg7 50.Txf8 Kxf8 51.h8D+; 
B2b2: 48...Th8 49.Th3 e5 50.Kf5 Tf8+ 51.Kxe5 Th8 52.g6 Kf8 53.Kf6 

B2c: 47...Th8 48.Th3 Kf7 49.Th6 Kg7 50.Ke5 (wint) ) 
B3: 45...Ke7 46.Tc7+

B3a:46... Kd6 47.g6
B3a1: 47...Kxc7 48.g7 Lxd3 49. Kxd3 Txb3+ 50.Kc4 wint
B3a2: 47...Th8 48.Tf7 e5 49.g7 wint
B3a3: 47...Lxd3 48.Kxd3 Txb3+ 50.Kc2 Th3 51.Tf7 (even het eindspel K+T  

tegen K+D vermijden) e5 52.g7 Txh7 53.g8D wint
B3b: 46...Kf8/e8 47.h8D mat B3c: 46...Kd8 47.Tg7 en h8D mat 

C: 43...Tg5 44.h7 en wint
D: 43...Kd6 44.Tc8 Tb7 45.g5 Lb1 46.g6 Lxd3 47.Kxd3 Txb3+ 48.Tc3 Tb8 49.g7 
wint. Zoals van de zomer een paar bezoekende clubgenoten al zeiden: "er zitten 
leuke wendingen in, maar hoe wit wint vind ik niet eens de moeite van het uitzoeken 
waard. Dat lukt altijd." Jawel, maar ik heb toch een hoop lol aan deze zoektocht 
gehad.

Jan van Hoorn met pensioen
Een vervolg van de probleemrubriek met een zelf geconstrueerde stelling met het 
thema keel, neus en oren.
Ter  gelegenheid  van  de  pensionering  van  Jan  van  Hoorn  heb  ik  een  aantal 
probleemstellingen  geconstrueerd  in  de  vorm van  een  hoofd,  voorgesteld  door 
zwarte stukken, met keel, neus en oren voorgesteld door witte stukken. Ik heb me 
beperkt tot  legale stellingen met alleen de basishoeveelheid stukken. Aan echte 
problemisten-stokpaardjes als het verbod op slag- of schaakzetten als sleutelzet of 
het uitbannen van alternatieve oplossingen is niet  voldaan. In de basisopstelling 
heb ik een aantal matpatronen nagerekend met de computer, 

net zolang tot er een eenduidig mat uitkwam. 
Als je eenmaal zo bezig bent heb je met het ruim 
beschikbare materiaal zo een stel kloppende pro-
bleemstellingen.  De  meeste  "koppen"  vertonen 
uiteraard "familietrekjes". Zes van deze stellingen 
heb  ik  gebundeld  en  in  augustus  op  de  af-
scheidsreceptie  aan Jan aangeboden.  De best 
gelukte wil  ik de overige clubleden niet onthou-
den. 
"Keel, neus en oren": Wit geeft in drie zetten mat.

Frans van Amerongen
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Eindstand VAM schaakzeskampen
kruistabel    voortschrijdingstabel

Groep A Club 1 2 3 4 5 6 r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 plaats
1 F. van Oosten Hoogeveen x ½ 0 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 6
2 H. Abels Heerde ½ x ½ 1 1 1 1 1½ 2½ 3 4 1
3 C. Mol Hoogeveen 1 ½ x 1 ½ ½ 1 1½ 2½ 3 3½ 2
4 T. Fürstenberg Lasne (B) 1 0 0 x 1 0 0 0 1 2 2 5
5 M.P. Ruisdonk Coevorden 1 0 ½ 0 x ½ 0 ½ ½ 1 2 4
6 F.J. Wehkamp Klazienaveen ½ 0 ½ 1 ½ x ½ 1½ 1½ 2 2½ 3

Groep B 1 2 3 4 5 6 r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 plaats
1 D. Saïd Hoogeveen x 1 0 0 ½ 1 1 2 2 2 2½ 3
2 L. de Jonge Hoogeveen 0 x ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1½ 5
3 G. Jansen Hoogeveen 1 ½ x 0 0 0 0 0 1 1½ 1½ 6
4 H.W. Boonstra Assen 1 ½ 1 x ½ 1 1 2 2½ 3½ 4 1
5 A. Lunenborg Hoogeveen ½ ½ 1 ½ x 0 ½ 1½ 2 2 2½ 4
6 H.J. Seinen Hardenberg 0 1 1 0 1 x 0 0 1 2 3 2

Groep C 1 2 3 4 5 6 r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 plaats
1 M. Bosma Hoogeveen x 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 1
2 J. Oldenkamp Hoogeveen 0 x 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3
3 J. van Eijk Almere 0 1 x 1 ½ 1 1 1½ 1½ 2½ 3½ 2
4 A. v/d Kooij Hoogeveen 0 0 0 x 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 6
5 H. Voerman Huisschaker 0 0 ½ 1 x 0 0 ½ 1½ 1½ 1½ 5
6 H. Harland Wateringen 1 0 0 ½ 1 x 1 1½ 1½ 2½ 2½ 4

Groep D 1 2 3 4 5 6 r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 plaats
1 J. van Hoorn Hoogeveen x 1 1 0 0 ½ ½ 1½ 2½ 2½ 2½ 5
2 J. Heidbuurt Zuidwolde 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 L. de Jong Assen 0 1 x ½ 1 0 ½ 1½ 1½ 2½ 2½ 3
4 A. Boer VOG Elim 1 1 ½ x 0 1 ½ 1½ 1½ 2½ 3½ 2
5 G. Sopacua Assen 1 1 0 1 x 1 1 1 2 3 4 1
6 M. Calic VOG Elim ½ 1 1 0 0 x ½ ½ 1½ 1½ 2½ 4

Groep E 1 2 3 4 5 6 r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 plaats
1 R. Aalbregtse Huisschaker x 1 1 0 1 1 1 2 3 3 4 2
2 M. Snuverink Hoogeveen 0 x 1 0 1 1 1 1 2 3 3 3
3 K. Bisschop VOG Elim 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 W.P. Kwik Huisschaker 1 1 1 x 1 1 1 2 3 4 5 1
5 H. Reinders Hoogeveen 0 0 1 0 x 0 0 1 1 1 1 5
6 L. Paalman Leek 0 0 1 0 1 x 0 0 0 1 2 4

Staaaaaaaapels blanco papier

liggen bij mij te wachten

op jullie kopij ......  tot 2 december
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