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Van de Voorzitter
De stukken zijn al weer even uit de doos en de dinsdagavonden zijn 
er weer zoals ze horen te zijn. Ook Christiaan zit er weer en het is 
alsof hij  nooit weggeweest is. Zeer te waarderen is dat hij  er niet 
alleen is voor zichzelf, maar dat hij er ook is voor onze club. Zo heeft 
hij de plaats van Sadallah ingenomen wat het jeugdschaak betreft 
en ook is hij de gemotiveerde teamleider van ons 2e Nosbo-team. 
Kortom hij doet fantastisch mee om ons clubleven te versterken. 
Ook Karel Riethorst is weer terug van weggeweest. We zijn blij dat 
je  er  weer  bent  en we wensen je weer  veel  schaakplezier  Karel! 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onze echte nieuwe leden Barend 
de Graaf  en Jan Abercrombie.  Van harte welkom zijn  jullie  en ik 
hoop dat jullie het bij ons prima naar jullie zin zullen hebben.

Helaas zijn er na deze positieve geluiden ook wat minder prettige. 
Wim  de  Berg  kreeg  tijdens  zijn  vakantie  in  Zwitserland  een 
behoorlijke  tick  die  nog  steeds  nadreunt.  Gelukkig  bekijkt  hij  zijn 
situatie vanuit een positieve instelling en hij hoopt over een aantal 
weken weer thuis en ook weer op onze clubavonden te zijn. 
Ook Jan Pieters, al jaren niet meer actief aanwezig op onze club, 
maar  nog  wel  altijd  een  zeer  trouw  lid,  heeft  echt  vervelende 
lichamelijke  problemen.  Velen  van  ons  kennen  Jan  waarschijnlijk 
niet en daarom nu een korte kennismaking. 
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Ik ken Jan vanuit de school waar we beiden ons werk hadden en hij 
was één van mijn prettigste collega’s. Het schaken gaf ons nog een 
extra band en we waren beiden lid van de club. Samen hebben we 
toen besloten  om een  clubblad  te  maken  en zo vormden wij  de 
allereerste  redactie  die  het:  “Orgaan  van  de  Schaakclub 
Hoogeveen”  samenstelden  en dat  was  in  1980.  Samen met  Ton 
Kelfkens was Jan toen ook wedstrijdleider van de interne competitie.
In het maartnummer van dat jaar heeft hij een uitvoerige uitleg van 
het systeem Keizer gegeven. Jan, we wensen je alle sterkte en we 
hopen dat je de kracht hebt of krijgt om je toekomst met wit te 
spelen en je eigen openingen te kiezen. 
Rest mij nu nog om alle leden een goed schaakjaar toe te wensen 
en voorzover jullie meedoen aan het Essent-schaaktoernooi wens ik 
jullie veel succes. 

Gert

Van de redactie
Het doet me deugd dat er weer een tipje is opgetild van de sluiers 
die ondanks incidentele verhalen van Krol, Van der Kooy en onze 
voorzitter nog steeds over het verleden van onze club hangen.
Met een 75-jarig bestaan voor de boeg in ehhh… 2002 of toch 2004 
(?) zou het een idee zijn dat enkele enthousiaste leden zich gaan 
storten op de archieven van onze club. 
En zie in dit nummer ook de ‘memoires’ van Arie ten Haken.
Voorlopig houd ik het maar hierop: veel genoegen met:

Aanzet: “Orgaan van de Schaakclub Hoogeveen”, 
21e jaargang nummer 1, oktober 2000.

Sluitingsdatum volgende Aanzet: 1 dec. 2000

2

Het zit me tot hier en niet verder



Programma

datum Interne comp Nosbo / div.
23-25/10 Nosbo pers. Jeugdkampioenschap 050-5417485
24-okt 5 beker Veendam/RDW-Hoogeveen 
31-okt beker-2 (18), olympiade-1
6-nov 2 Roden 2 – Hoogeveen 1
7-nov 6 2 Hoogeveen 2 – Oostermoer 1

2 Hoogeveen 3 – Lewenborg 3 
10-nov 2 Assen 4 – Hoogeveen 4
14-nov 7
21-nov 8 (2e ronde Nosbo-beker)
25-nov Nosbo-snelsch.kamp. jeugd cat. A,B,C,D,E.
28-nov 9 3 Hoogeveen 1 - Groningen 7

3 Hoogeveen 4 – ESG 3
3 Leek - Hoogeveen 3

30-nov 3 Dwingeloo – Hoogeveen 2
5-dec beker-3(16) + snelschaak voorr. 1
12-dec 10
19-dec 11
26-dec Kerst
2-jan Nieuwjaar
8-jan 4 Valthermond - Hoogeveen 4
9-jan 12 4 Hoogeveen 3 - Staunton 3

4 Hoogeveen 2 - Ter Apel
12-jan 4 Kasteel 2 - Hoogeveen 1
16-jan 13
20-jan Jeugdschaaktoernooi Leek;

Nosbo-veteranenkamp.
23-jan 14 (3e ronde Nosbo-beker)
27-jan Nosbo-veteranenkamp.
30-jan 15
6-feb 1 5 Hoogeveen 1 - Z!

5 Hoogeveen 4 - Hoogeveen 2
9-feb 5 Morphy’s Law - Hoogeveen 3
13-feb beker, kwartfinale;  Olympiade 2
20-feb 2 (halve finale Nosbo—beker)
27-feb 3
5-mrt 6 ESG 2 - Hoogeveen 1
6-mrt 4 (Crocusvak.) 6 Hoogeveen 2 – ESG 3

6 Hoogeveen 3 – Oostermoer 2
8-mrt 6 Oostermoer 1 – Hoogeveen 4
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Sterker schaken

TEST 27

Siciliaans

1.e4  c5  2.Pf3  d6  3.d4  cxd  4.Pxd4  Pf6 
5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-
0-0 Pbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Pxf6 12.g5 Pd7 
13.f5 Pc5 14.h4 b4 15.Pce2 e5 16.Pb3 Lb7 
17.Pg3 0-0-0
zie diagram
Wit aan zet: kies je plan.

Plan A: Profiteer van het ruimtelijk voordeel
Ik heb een aanzienlijk ruimtelijk voordeel op de koningsvleugel en 
om  daar  gebruik  van  te  maken  verhoog  ik  de  druk  erop  zoveel 
mogelijk.  Het zwarte tegenspel, gericht op mijn e-pion, beperkt de 
beweeglijkheid van enkele van mijn stukken. Ik acht het onjuist om 
dat probleem op te lossen met de ruil 18.Pxc5, omdat zwart na 18... 
Dxc5 klaar staat voor de bevrijdende opstoot d5. Ik verdedig mijn e-
pion  met  tijdwinst  met  18.f6,  waarbij  het  veld  f5  vrijkomt  en  de 
manoeuvre Lf1-h3+-f5 mogelijk wordt. Waarschijnlijk volgt: 18... gxf 
19.gxf Lf8 20.Lh3+ Kb8 21.Lf5. Het doel van deze operatie is mijn 
paard  op  g3  te  ontlasten  van  de  verdediging  van  de  e-pion  en 
tegelijkertijd de zwarte h-pion onder druk te zetten. Dit stelt mij in 
staat de g-lijn te beheersen, omdat zwart niet zonder verlies van de 
h-pion zijn toren op de g-lijn kan zetten. Na 18.f6 Lf8 19.fxg Lxg7 is 
de zwarte stelling beschadigd door de zwaktes van d6 en f7; in ieder 
geval  wordt  de druk op de koningsvleugel  zeer groot  na 20.Lh3+ 
Kb8 21 Thf1. 

Plan B: Ruil de lopers op de witte velden 
(eindspel: paard tegen slechte loper)

In  tegenstelling  tot  plan A vind ik  de slechte  zwarte  loper  en de 
haveloze pionstructuur voor de koning van overwegend strategisch 
belang. Om van beide elementen te profiteren speel ik Lf1-c4-d5. 
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De strategie is tweeledig: naast een beter eindspel levert de ruil van 
de lopers een verzwakte positie van de zwarte koning op, waarvan 
ik  in het  middenspel  kan profiteren.  Als  ik tegelijkertijd  de zwarte 
pionnen op d6 en e5 kan vastzetten, krijg ik een eindspel van paard 
tegen slechte loper. Met 18.Lc4 offer ik wel een pion, omdat zwart 
18... Pxe4 heeft. Toch denk ik een effectieve blokkade op de velden 
d5 en e4 te kunnen opzetten, terwijl het openen van de diagonaal 
h1-a8  de  zwarte  koning  nog  kwetsbaarder  maakt.  Als  zwart  het 
pionoffer na 18.Lc4 niet accepteert, vervolg ik mijn plan met Lc4-d5; 
niet met Lxf7 vanwege ... Lxg5+.  

Plan C: Verdubbel de torens op de d-lijn om druk uit te oefenen 
op d6
Evenals  in  plan  B  houd  ik  de  loper  ingesloten  op  e7,  maar  ik 
verwaarloos mijn ruimtelijk voordeel op de koningsvleugel niet. De 
opmars f5-f6 is zeer effectief als ik mijn paard van g3 naar f5 zou 
krijgen. In dat geval blijft de loper op e7 onwerkzaam en zet ik de 
achtergebleven d-pion behoorlijk  onder  druk.  Ik  heb hiervoor  een 
plan in drie fasen: 1) beheersing van veld d5 en aanval op de d6-
pion met Th1-h2-d2, 2) verdediging van de e-pion met Lf1-g2 en 3) 
de opstoot f5-f6. Voordat ik mijn paard naar f5 breng, moet ik mijn 
dame verplaatsen om de e-pion te blijven dekken (bijvoorbeeld naar 
e3 of g4).  Een mogelijke voortzetting is 18.Th2 Kb8 19.Thd2 Tc8 
20.Lg2 Thd8 21.f6 gxf 22.gxf Lf8 23.De3, waarna ik mijn paard naar 
f5 kan brengen. Als zwart vroeger of later ... f6 speelt in een poging 
om tegenspel  te  bieden  op  de koningsvleugel,  sluit  hij  zijn  loper 
volledig af; bijvoorbeeld: 18.Th2 Kb8 19.Thd2 f6 20.De3 fxg 21.hxg 
h6 22.f6 gxf 23.gxh met duidelijk voordeel.

Stategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om 
een of meer van de plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook 
punten op).

Vert: Ton van Seventer
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Uitslagen interne Competitie
Uitslagen 1e ronde
H. de Boer - F. Doornbos 0-1
M. Bonting -  H. Boeren 0-1
T. Bos - H. Verwijs rem.
M. Bosma - J. Krikken rem.
M. Eggersman - K. v/d Sluijs rem.
B. Janmaat - T. Kelfkens 1-0
G.Jansen -  F.v. Amerongen 1-0
P. de Jong - M. Snuverink 0-1
L. de Jonge - C. Mol 0-1
T. Jonker - D. de Jong 1-0
G. Krol - A. Lunenborg 0-1
L. v/d Meer - H. Reinders 1-0
J. Oldenkamp - M. Hofstra 0-1
K. Riethorst - J. v. Hoorn 1-0
T. v. Seventer - K. Hofstee rem.
R. v/d Star - R. Danker 0-1
J.v.Til - R. Hofman rem.
S. Wartan - W. Piepot 0-1

Uitslagen 2e ronde
L. Heere - M. Eggersman rem.
K. Hofstee - M. Bosma 0-1
T. Kelfkens - L. de Jonge 1-0
J. Krikken - T. v. Seventer rem.
C. Mol - B. Janmaat 1-0
K. v/d Sluijs - G. Jansen 1-0
F.v. Amerongen - T. Jonker rem.
R. Danker - D. Antheunisse 1-0
F. Doornbos - D. de Jong rem.
R. Hofman - R. v/d Star rem.
M. Hofstra - T. Bos 0-1
A. Lunenborg - J. van Til 1-0
H. Verwijs - J. Oldenkamp rem.
H. Boeren - K. Riethorst 0-1
B. de Graaf - S. Wartan 1-0
J. v. Hoorn - H. de Boer 1-0
W. Piepot - H. v/d Ploeg 1-0
H. Reinders - P. de Jong 1-0
M. Snuverink - L. v/d Meer 1-0
H. Swarts - M. Bonting 0-1

Uitslagen 3e ronde
D. Antheunisse - G. Krol 0-1
H. de Boer - P. de Jong 1-0
H. Boeren - L. van der Meer rem.
M. Bonting - J. van Hoorn rem.
M. Bosma - T. van Seventer 1-0
R. Danker - T. Bos 1-0
R. Hofman - A. ten Haken rem.
G. Jansen - K. Hofstee 1-0
D. de Jong - R. van de Star 1-0
L. de Jonge - A. Lunenborg 1-0
T. Jonker - M. Hofstra 1-0
T. Kelfkens - F.v. Amerongen 0-1
J. Krikken - M. Eggersman rem.
Chr. Mol - K. van der Sluys 1-0
W. Piepot - F. Doornbos 1-0
H. van de Ploeg - H. Swarts afg
H. Reinders - P. Nijmeijer 0-1
M. Snuverink - K. Riethorst 0-1
J. van Til - J. Oldenkamp 1-0

Uitslagen 4e ronde
T. Bos - R. Hofman rem
J. van Hoorn - H. Reinders 1-0
P. de Jong - S. Wartan rem
J. Krikken - G. Jansen rem
Chr. Mol - M. Bosma rem
P. Nijmeijer - B. de Graaf 0-1
J. Oldenkamp - G. Krol rem
W. Piepot - H. Boeren 1-0
K. Riethorst - D. Antheunisse 0-1
K. v/d Sluys - K. Hofstee 1-0
H. Swarts - H. de Boer 0-1
J. Abercrombie - M. Bonting 0-1
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Ranglijst na vier ronden

Stand per groep
A-groep

naam punten
1. Mol Chr. 290.0
2. Bosma M. 244.5
3. Sluys K. van der 211.5
4. Jansen G. 204.0
5. Krikken J. 199.5
6. Eggersman M. 188.0
7. Seventer T. van 172.0
8. Amerongen F. van 158.5
9. Heere L. 153.5

10. Janmaat B. 145.0
11. Jonge L. de 132.0
12. Stevens W. 119.0
13. Kelfkens A. 110.0
14. Hofstee K. 72.0

C-groep
1. Piepot W. 247.0
2. Riethorst K. 237.0
3. Snuverink M. 204.5
4. Meer L. van der 172.0
5. Graaf B. de 169.0
6. Hoorn J. van 136.5
7. Bonting M. 131.0
8. Doornbos F. 128.5
9. Boeren H. 127.5

10. Nijmeijer P. 114.0
11. Boer H. de 97.0
12. Berg W. de 94.0
13. Wartan S. 83.0
14. Ploeg H. van de 75.0
15. Reinders H. 67.0
16. Abercrombie J. 63.5
17. Swarts H. 63.0
18. Jong P. de 48.0

B-groep
1. Riethorst K. 231.0
1. Jonker T. 258.5
2. Danker R. 246.5
3. Lunenborg A. 219.5
4. Til J. van 179.5
5. Bos T. 169.0
6. Hofman R. 163.5
7. Verwijs J. 163.5
8. Jong D. de 155.0
9. Hofstra M. 142.0

10. Haken A. ten 130.5
11. Star R. van de 122.5
12. Antheunisse D. 115.5
13. Krol G. 105.0
14. Oldenkamp J. 87.0

Beker: 1e ronde
K. v/d Sluijs - P. de Jong 1-0
D.Antheunisse-M.Eggersman rem
    Antheunisse naar 2e ronde
R. Danker – G. Krol 1-0
R. Hofman – A. ten Haken 1-0
L. de Jonge – T. Jonker 0-1
J. Oldenkamp – F. Doornbos 0-1
H. Verwijs – B. de Graaf 1-0
L. v/d Meer – W. Stevens 0-1
K. Hofstee – J. Krikken 1-0
J. v. Hoorn – B. Janmaat 0-1
A. Lunenborg – M. Bosma 0-1
T. v. Seventer – L. Heere 1-0
W. Piepot – H. Reinders 0-1
R. v/d Star – F. v. Amerongen 1-0
M. Hofstra – K. Riethorst 1-0
M. Snuverink – H. de Boer 1-0
C. Mol – T. Kelfkens 1-0

7



De Schaakschool.
Het nieuwe cursusjaar is allang weer begonnen, maar de uitslagen 
van  de  schaakexamens  van  mei  mogen  best  in  de  Aanzet!  De 
nieuwelingen  hebben  als  ze  lang  genoeg  hadden  meegedaan 
examen gedaan voor Stap 1. En met succes!

De ‘oudgedienden’ van meneer Oldenkamp hadden een zware klus 
op zich genomen. Omdat we dit jaar overgestapt zijn van de oude 
cursus met pion- toren- en koningsdiploma op de Stappenmethode 
waarvan  inmiddels  stap  6  beschikbaar  is  (maar  die  is  misschien 
zelfs  voor  Osama  Sadallah  te  moeilijk!)  zat  deze  groep  er  net 
tussenin.  Van  stap  twee  was  al  heel  wat  behandeld  dus  zijn  ze 
begonnen met stap drie. 
Na een moeizame start ging het met de lessen heel goed, maar op 
het examen bleek het toch net te moeilijk om opgaven van verschil-
lende onderdelen zonder aanwijzingen goed op te lossen. 
Niemand heeft een voldoende gehaald, maar dat betekent niet dat 
ze  er  hun  best  niet  voor  gedaan  hadden  of  dat  ze  er  niets  van 
begrijpen. Gewoon nog even doorgaan, dan lukt het wel.

Stap 1: Stap 3:
Joost van Amerongen 8- Karel Drenth 3½
Thijs van Amerongen 7½ Mark Drenth 2
David Corbet 6+ Mitchell Engelage 3½
Edwin de Jonge 9½ Jochem Janmaat 4+
Christiaan Kikkert 4 Corina v/d Lans 5-
Ezra Lesimanuaja 6+ Micha Nijhoft 4
Thijmen Norel 7½ Mieke Prins 4-
Cristiaan v/d Wollenberg 7½ Manuel v. Slochteren 2

Menno Tamminga 2

We  zijn  het  nieuwe  seizoen  gestart  met  22  leden/leerlingen.
Twee ervan wonen in Almelo  en zullen  niet  aanwezig  zijn  bij  de 
normale avonden. Ze zijn lid geworden omdat ze op deze manier 
deel kunnen nemen aan NOSBO-kampioenschappen.
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Omdat Osama Sadallah in Utrecht is gaan studeren hebben we een 
andere (voormalig)  clubkampioen gevraagd om de beste (oudste) 
leerlingen  te  begeleiden  op  hun  weg  naar  het  kampioenschap, 
Christiaan Mol dus. 
Verder wordt er nu lesgegeven op drie niveau's: stap 1 door Timon 
Bos;  Marc  Snuverink  is  met  zijn  groep  doorgegaan  (stap  2)  en 
Marijn  Hofstra  geeft  een  stoomcursus  stap  3.
Van  die  groep  noem  ik  nog  even  Karel  Drenth:  de  hele 
zomervakantie  ernstig  ziek,  maar  direkt  na  de  vakantie  al  zo 
hersteld dat hij weer meedoet !

Timon Bos

Bekercompetitie
Na twee jaar experimenteren en spelen buiten de clubavond bij de 
witspeler thuis is er nu eindelijk een aantal ingeroosterde avonden 
voor de bekercompetitie en ook nog een echte beker! Het begint al 
een  beetje  traditie  te  worden  om  de  eerste  ronde  op  de  eerste 
avond van het nieuwe seizoen te spelen. Dit jaar beginnen we met 
twee ronden met een ander deelnemertal dan exacte machten van 
twee.  Na  de  derde  ronde  worden  zoveel  eerder  uitgeschakelden 
ingeloot dat we daarna verder kunnen gaan met 16,8,4,2 spelers.
Daarbij  geldt:  hoe  meer  ronden  overleefd,  des  te  meer  kans  op 
inloten. De uitslag van de eerste ronde staat op blz. 7.

De loting voor de tweede ronde is als volgt:
D. Antheunisse - B. Janmaat K. Hofstee - G. Jansen
K. v/d Sluijs - M. Snuverink M. Bosma - T. van Seventer
R. v/d Star - F. Doornbos R. Danker - M. Hofstra
T. Jonker – H. Verwijs W. Stevens – Chr. Mol
H. Reinders – R. Hofman.
De partijen worden gespeeld op 31 oktober. Wie dan niet kan, moet 
zelf een andere datum afspreken met zijn tegenstander.

Frans van Amerongen
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Olympiade
Voor  wie  is  uitgeschakeld  in  het  bekertoernooi  spelen we op die 
avonden de ‘Olympiade’: een intern rapidtoernooi voor teams. We 
spelen met vier teams, om beurten gekozen door de vier hoogsten 
in rating (zoals vroeger op het schoolplein…) Op 31 oktober zullen 
dit vier zes- of zeventallen zijn, daarna zal de teamgrootte groeien 
naarmate meer mensen afvallen in het bekertoernooi.
Per  avond  spelen  we  twee  ronden  met  45 min.  p.p.p.p.  Op drie 
speelavonden kunnen we dus een volledige competitie afwerken.
Per ronde zijn 0,1 of 2 matchpunten te verdienen. De rangijst wordt 
opgemaakt op grond van matchpunten. 
We zullen de penningmeester vragen of er geld is voor een medaille 
voor elk van de deelnemers van het winnende team.

Teamopstelling  op volgorde  van clubrating  volgens  de  dan  laatst 
verschenen  Aanzet;  afwijken  van  deze  volgorde  toegestaan  tot 
maximaal 2 borden hoger of lager.
Om de strijdlust verder aan te wakkeren moeten de teams voor de 
eerste avond natuurlijk  een pakkende naam verzinnen (de Veen-
pionnen, de Snelle Lopers, de FischerZ etc..). 
Aan de eerste avond (31/10) doen in principe mee:
L.  Heere;  A.  Kelfkens;  F.  v.  Amerongen;  M.  Eggersman;  L.  de 
Jonge;  J.  Krikken;  A.  Lunenborg;  J.  v  Til;  J.  Oldenkamp;  A.  ten 
Haken; D. de Jong; G. Krol;  T. Bos; M. Bonting; K. Riethorst;  W. 
Piepot; L. v/d Meer; J. v. Hoorn; H. Swarts; H. v/d Ploeg; S. Wartan; 
H. de Boer; P. Nijmeijer; W. de Berg; H. Boeren; P. de Jong; B.de 
Graaf; J. Abercrombie. Dit zijn de uitvallers en degenen die er niet 
waren, al dan niet met afmelding.

Wedstrijdschema:
31 oktober 2000: Team A – Team D Team B – Team C

Team D – Team C Team A – Team B
13 februari 2001 Team B – Team D Team C – Team A

Team D – Team A Team C – Team B
1 mei 2001 Team C – Team D Team B – Team A

Team D – Team B Team A – Team C
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Indeling Nosbo-teams
Opgegeven spelers:

1e team (klasse 1 A)
(teaml. A. Lunenborg)
M. Bosma
L. Heere
K. Hofstee
B. Janmaat
G.Jansen
J. Krikken
Chr. Mol
K. v/d Sluijs 

2e team (klasse 2A)
(teamleider Chr. Mol)
L. de Jonge
T. Jonker
T. Kelfkens
A.Lunenborg
W. Stevens
R. v/d Star
J. van Til
H. Verwijs

3e team (klasse 2B)
F.v. Amerongen (TL)
R. Danker
F. Doornbos
M. Eggersman (res.)
A. ten Haken
M. Hofstra
D. de Jong
L. v/d Meer
T. v. Seventer (res.)
M. Snuverink 

4e team (klasse 2A)
J. van Hoorn (TL) 
D. Antheunisse 
W.deBerg 
H. de Boer 
H. Boeren 
M. Bonting 
T. Bos
B. de Graaf 
R. Hofman 
J. van Hoorn 
P. de Jong 
G. Krol
J. Oldenkamp 
W. Piepot 
H. v/d Ploeg 
H. Reinders 
K. Riethorst 
H. Swarts 
S. Wartan

Bekerteam
Teamleider B. Janmaat 
=1e team + 
Lunenborg en Jonker

11
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Ledenlijst 2000
 (Adressen en tel.nrs niet in de Internetversie)

Ereleden
Krol G.J.
Straat R.H.

Leden
Amerongen F. van
Antheunisse D.
Berg W. de
Boer H.A. de
Boeren H.
Bonting M.D.
Bos T.
Bosma M.
Danker R.
Doornbos F.
Eggersman M.
Graaf B. de
Haken A.C. ten
Heere L.
Hofman R.
Hofstee K.
Hofstra M.
Hoorn J.G. van
Janmaat B.
Jansen G.
Jong, P. de
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Jonge L. de
Jonker M.W.
Kelfkens A.
Krikken J.
Lunenborg A.
Meer L.van de 
Mol, Chr.
Nijmeijer P.
Oldenkamp J.
Piepot W.A.
Pieters J.
Ploeg H. van der 
Riethorst K.J.H.
Reinders H.
Seventer T.van
Sluys, K. van der
Snuverink M.
Spitse K.
Star R. van der
Stevens W.
Swarts H.
Til J.van
Verwijs J.P.
Wartan S.Y.
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Essent toernooi
In de amateurgroep van het eerste Essent-toernooi (ofwel het vierde 
VAM-toernooi) doen negen leden van onze club mee. Jawel, ik tel 
Van de Kooij  ook nog maar mee. Met sommigen gaat het na vijf 
ronden erg goed, anderen hebben al heel wat onverwachte puntjes 
verloren. Wie eruit springt is natuurlijk onze voorzitter die na een stel 
zware partijen gewonnen te hebben met nog zes anderen de eerste 
plaats deelt met 4 uit 5. Van Hoorn en Boeren hebben in dit veld 
mooi gescoord met 1½ punt. Van der Sluijs en Reinders mogen wel 
tevreden  zijn  met  hun  3  resp.  1  punt.  Maar  Mol  en  Lunenborg 
hadden vast wel een halfje of meer erbij willen hebben. Van de Kooij 
zal  wel  gemerkt  hebben  dat  de  routine  van  een  wekelijkse 
schaakavond verdwenen is. Hij  is blijven steken op twee remises, 
maar daar gaan aan het eind van de week wel punten bij komen.
Heere mag tevreden zijn met een remise met Yvette Nagel en hoeft 
zich niet te schamen voor een nederlaag tegen de sterke Groninger 
Potze, maar dat hij ook verliest van de bekende “Hoed” Sopacua en 
Emmenaar Jan van Wieren is wel teleurstellend. Maar achteraf goed 
te  begrijpen  als  je  weet  dat  in  de volgende ronde de griep  hem 
definitief uitschakelde.

Frans van Amerongen

(vervolg van blz 19: )
Bij  Hoogeveen is de sfeer het belangrijkste. Of je nu jong of oud 
bent,  bovenaan  of  onderaan  de  ranglijst  staat,  iedereen  wordt 
gerespecteerd. En dat is de kracht van schaakclub Hoogeveen. En 
mede  daarom  heb  ik  besloten  om  weer  terug  te  gaan  naar 
Hoogeveen.  Gedurende  de  2  jaar  heb  ik  uiteraard  schaakclub 
Hoogeveen op de voet gevolgd. Ik vind dat Hoogeveen een goede 
weg  heeft  ingeslagen  zoals  de  nieuwe  aanpak  voor  de  jeugd-
opleiding, het invoeren van de bekercompetitie en het opzetten van 
een  eigen  internetsite.  Ik  hoop  dat  ik  in  de  toekomst  ook  een 
bijdrage kan leveren. 
Verder  wens  ik  iedereen  een  goed  maar  vooral  een  plezierig 
schaakseizoen toe.

Christiaan
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Sterker schaken
OPLOSSING VAN TEST 27
Plan A: Je ruimtelijk  voordeel  op de koningsvleugel  wijst  op een 
scherpe stelling met aanval en tegenaanval.  Nu zwart echter lang 
heeft gerokeerd is het doel, de vijandelijke koning, verdwenen. Het 
bezit van de g-lijn en druk op de h-pion zijn in dit stadium van de 
partij  niet  van  belang.  Juist  door  te  decentraliseren  schept  wit 
kansen voor de tegenstander: op de damevleugel met ...a5-a4 en in 
het centrum met ...d5. Bovendien laat je plan toe dat zwart zijn loper 
inzet op de diagonaal c1-h6, waardoor zijn nadeel in het eindspel 
wordt opgeheven. Na 18.f6 gxf6 19.gxf6 Lf8 20.Lh3+ Kb8 21.Lf5 is 
het eigenlijk niet meer mogelijk om het paard op g3 goed in het spel 
te krijgen via de beschikbare velden h5, e2 en f1, terwijl zwart dreigt 
met 21...Lh6+ 22.Kb1 a5. Uit deze voortzetting blijkt wel dat je plan 
om de g-lijn  te  beheersen te langzaam is  en tekort  schiet  om te 
profiteren van de zwaktes van zwart.   
Plan B: Het juiste plan. Dat de zwarte koning nu op de damevleugel 
staat  betekent  nog  niet  dat  hij  daar  een  veilige  haven  heeft 
gevonden. Ook is zijn verdediging nu in handen van het paard op c5 
en  de  loper  op  b7,  juist  de  stukken  waarmee  hij  tegenspel  zou 
moeten leveren. Door deze te verwijderen is het gebeurd met zwarts 
tegenspel  en  komt  de  positie  van  zijn  koning  in  het  geding.  Je 
vaststelling dat het eindspel gunstig is voor wit, vanwege de slechte 
loper op e7 is zeer belangrijk en vormt een reden te meer om de 
zwarte  stukken  af  te  ruilen.  Het  pionoffer  biedt  ruimschoots 
compensatie,  zowel  in  het  midden-  als  in  het  eindspel,  door  de 
beheersing van de velden d5 en e4, die je voor je zware stukken 
kunt aanwenden. 
Plan C: De enige positionele zwakte in je plan is de slechte positie 
van de loper op g2, maar over het geheel genomen is het plan zeer 
goed. Als wit de torens op de d-lijn verdubbelt en een paard op f5 
krijgt, heeft hij strategisch gezien gewonnen. De belangrijkste fout is 
echter tactisch en, hoewel  niet voor de hand liggend,  wel  typisch 
voor dit soort stellingen. Wit moet altijd voor ogen houden dat zwart 
op het juiste moment wacht om zijn stelling te bevrijden met ...d5. 
Hier geef je hem zelf de kans door je toren op de diagonaal b8-h2 te 
plaatsen; ogenschijnlijk een onschuldige zet.
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Maar kijk eens: 18.Th2 d5! 19.exd5 (of 19.Pxc5 Lxc5 met hetzelfde 
idee  als  de  voortzetting)  19...e4!  en  de  pion  kan  niet  worden 
genomen vanwege de ongedekte toren op h2. Zelfs na 20.Dg4 Kb8 
is het niet gemakkelijk voor wit om de druk op de diagonaal b8-h2 
kwijt  te raken en de zwarte stelling heeft, weliswaar ten koste van 
een pion, heel wat dynamiek verkregen. 
Punten voor strategie: plan A: 2, plan B: 10 en plan C: 5.
Punten voor tactiek: 5 als je de juiste voortzetting zag tegen plan C: 
namelijk 19...e4!

Het verdere verloop van de partij Ljubojevic - Portisch, 
Olympiade 1982 Luzern
18.Lc4! Pxe4 (gedwongen omdat wit zijn plan toch voortzet, maar 
dan met behoud van de e-pion; bijvoorbeeld:  18... f6 19.Ld5 fxg5 
20.Dg4 Kb8 21.hxg met een overweldigend positioneel  overwicht) 
19.Ld5 Pxg3 20.Dxg3 Kb8 (zwart kan niet onbeperkt vereenvoudi-
gen omdat hij weinig hoop heeft op redding in het eindspel; bijvoor-
beeld: 20... Lxd5 21.Txd5 Dc4 22.Thd1 Df4+ 23.Dxf4 exf4 24.T1d4 
met duidelijk voordeel) 21.The1 Tc8 22.Dg2 (voorkomt mat op c2 en 
dreigt  vereenvoudiging  naar  het  eindspel  door  23.Lxb7  Dxb7 
24.Dxb7+  Kxb7  25.Te4  met  herovering  van  het  materiaal;  de 
dreiging van een eindspel met een paard tegen een slechte loper 
hangt  als  een  zwaard  van  Damocles  boven  zwart)  22...Lxd5 
23.Txd5 Db6 24.Te4!  zie diagram

Een  uniek  voorbeeld  van  een  perfecte 
blokkade  door  de  torens.  De  loper  op  e7 
staat er volkomen hulpeloos bij en verergert 
zwarts  defensieve  problemen.  24...Tc7? 
(24...Ka7 zou de b-pion hebben behouden, 
maar  zwarts  positie  is  hoe  dan  ook 
wanhopig).
25.Dg4!  Ka7 (25...Tb7  is  niet  mogelijk  vanwege  26.Pa5  enz.) 
26.Txb4 De3+ 27.Kb1 h5?! (een wanhoopszet; wit eindigt elegant) 
28.Dd1! Thc8 29.Df1!  (dreigt  Dxa6+ en mat op a5)  29...Ka8  (na 
29... Tc6 30.Td3 is de zwarte dame gevangen) 30.Ta5 Ta7 31.Dh1+ 
(met een prachtige bekroning van het plan om de h1-a8 diagonaal 
vrij  te  maken  en  de  witte  velden  van  de  tegenstander  te 
verzwakken) 1-0.

(vert. Ton van Seventer)
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Terug op het vertrouwde stekkie!
Het is mij een waar genoegen om weer lid te zijn van schaakclub 
Hoogeveen.  Vooral  hoe ik  werd  ontvangen   was  indrukwekkend. 
Zoals jullie al weten ben ik 2 jaar terug overgestapt naar schaakclub 
ESG  te  Emmen.  Ik  was  net  voor  de  vierde  keer  achtereen 
clubkampioen van Hoogeveen geworden en ik vond het wel eens 
tijd  voor  iets  anders.  Ik  koos  voor  ESG,  omdat  ESG  de  enige 
Drentse schaakclub is  die  in  de KNSB-competitie  speelt.  Ook de 
interne competitie was sterk bezet (± 7 spelers met een rating hoger 
dan 1900), dus de keuze was voor mij niet zo moeilijk.  Ik zal het 
verloop van deze twee seizoenen in het kort beschrijven 
Seizoen 1998-1999
Toen ik voor het  eerst  kwam bij  ESG,  viel  mij  meteen op dat  er 
prestatiegericht geschaakt werd en de ratings stonden hierbij hoog 
in  het  vaandel.  Met mijn  rating van 1782 werd ik gezien als een 
middenmoter. Ik kwalificeerde mij uiteindelijk voor de play-offs door 
o.a. de volgende partij te winnen:

Mol,  C  (1731)  -  Roos,  L  (1924) 
15.03.1999

De partij ging als volgt verder: 
22.Tcd1  e6?!  23.Pc3  De7  24.g3  Pf6 
25.Dd3 e5 26.Txd6 Txd6 27.Dxd6 Dxd6 
28.Txd6   Pe8  29.Td2  f5  30.exf5  gxf5 
31.Pd5  Tb8  32.Lh5  Pg7  33.Pe7  Le4 
34.Lg6+ Kh8 35.Td6  en zwart  gaat door 
zijn vlag.

Zodoende had ik mij geplaatst voor de play-offs. Ik moest tegen P. 
Mijnheer.  Ik werd kansloos verslagen met 1,5 –0,5.  Voor  externe 
wedstrijden moest ik beginnen in het tweede team. Hierbij liepen wij 
net  de  promotie  mis.  Gedurende  het  seizoen  mocht  ik  driemaal 
invallen bij het eerste team van ESG. Ik speelde 2 keer remise en 
verloor 1 keer.
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Seizoen 1999-2000
Dit seizoen begon ik heel slecht, maar langzaam krabbelde ik naar 
boven om mij op het laatste moment te kwalificeren voor de play-
offs.  De  mooiste  overwinning  van  dit  seizoen  was  tegen  de 
kampioen A. van Wageningen:

C. Mol (1731) - A.v. Wageningen 
(2079) 
24.01.2000
Dit is stelling na de 26ste zet van wit. Wit 
offert  een  stuk  voor  een  beslissende 
aanval.
26...,Txf3  27.Dxf3  Dxb2  28.Tf1  Dxc3 
29.dxe6  Dxd4+  30.Kh1  Tb8  31.Df7+ 
Kh8 32.e7 Lb7 33.e8D+ Txe8 34.Dxe8+ 
Kg7 35.Tf7+ 1–0

In de play-offs moest ik spelen tegen F. Wehkamp. Ik verloor weer 
kansloos en nu met 2-0.
Dit seizoen was ik de vaste speler in het eerste team van bord 7. Ik 
behaalde 4,5 uit 8. In de laatste ronde moesten wij tegen Lelystad 
spelen.  Bij  verlies  zouden wij  degraderen.  Na bijna  6 uur  spelen 
stonden  wij  met  4-2  achter.  Echter  in  de  tijdnoodfase  wisten  wij 
alsnog een gelijk spel uit te halen, zodat niet ESG, maar Lelystad 
degradeerde. 

Gedurende  de  2  jaar  heb  ik  de  verschillen  tussen  ESG  en 
Hoogeveen duidelijk kunnen zien.
ESG is vooral prestatiegericht, wat zijn voordelen en nadelen heeft. 
Vooral  het  1e team moet  ten koste van alles goed presteren.  Dit 
beviel mij prima. Iedereen die in aanmerking komt voor het 1e team 
wordt zodoende gedwongen om gemotiveerd en serieus te spelen. 
Een beetje concurrentie kan geen kwaad. 
Daar tegenover was de interne competitie chaotisch. Veel mensen 
bleven weg zonder af te zeggen, wat daar schijnbaar heel gewoon 
is. Zodoende moeten ze de indeling op de avond zelf maken. En het 
gebeurde regelmatig dat je tegen een veel zwakkere tegenstander 
speelde,  zodat  ik  mij  wel  eens  afvroeg  waarom  ik  eigenlijk  naar 
Emmen toe ben gegaan. Bij schaakclub Hoogeveen is dit veel beter 
geregeld.    

(vervolg op blz. 15)
19



Herinneringen (1)
                                                                 
Zoals ik eerder al eens vermeld heb, ben ik ca. 25 jaar geleden 2 
jaar  lid  geweest  van  de  schaakclub.  Wat  me  vorig  jaar  bij  mijn 
herintreding als lid (en voor die tijd ook al bij de verslaggeving in de 
Hoogeveense Courant) opviel, was het gering aantal namen dat mij 
bekend  voorkwam uit  die  tijd.  Zegge en schrijve  6  stuks  op een 
bestand van (toen ook al) ongeveer 40 leden, waarvan ik er maar 4 
ook  nog  van  gezicht  herkende.  (Al  was  de  combinatie  naam en 
gezicht niet altijd juist.) Bij het "nostalgisch" doorbladeren van mijn 
oude notatieboekjes kwam ik namen tegen waarbij  ik mij absoluut 
geen  gezicht  meer  voor  de  geest  kan  halen.  Kleine,  Otten, 
Molenkamp om er maar eens een paar te noemen, terwijl  ik toch 
een paar uur tegenover deze mensen gezeten heb.

Wel kan ik mij bijv. de toenmalige (gedoodverfde) clubkampioen Van 
Herksen nog vrij  goed herinneren.  Hij  kwam bij  mij  over  als  een 
stoïcijns man. Ik heb twee keer tegenover hem gezeten en heb nooit 
aan zijn gezicht en/of houding kunnen zien wat hij van de stelling 
vond. Hij zat in mijn herinnering als een standbeeld achter het bord 
en  kwam alleen  in  beweging  om een  zet  te  doen,  de klok  in  te 
drukken en de zetten te noteren. Een waardig kampioen en ik ben 
nog trots op het half puntje dat ik hem ooit afhandig maakte. 
Dan  was  er  Voerman,  de  "handmatige"  voorganger  van  onze 
onvolprezen Tino Jonker. Als hij het op zijn heupen had, kon hij je 
met een aimabele glimlach van het bord vegen, zoals mij dat in het 
eerste seizoen overkwam. Mijn revanche heb ik een jaar later echter 
wel gekregen, maar dat kostte mij toen heel wat meer moeite. 

Schoonbeek is ook iemand die je bij blijft. Ik weet nog goed, dat er in 
de Tamboer ooit eens iets georganiseerd werd, waarbij alle vereni-
gingen  van  Hoogeveen  en  omstreken  zich  konden  presenteren. 
Uiteraard  deed  de schaakclub  ook  mee en  Schoonbeek  speelde 
simultaan  tegen  de  jeugd.  Op  een  gegeven  moment  zagen  een 
medeclublid (vraag me niet wie, want dat weet ik absoluut niet meer) 
en ik, dat hij een mat in 2 zetten over het hoofd zag.
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Toen wij hem er later op attent maakten, was zijn commentaar iets 
in de trant van: "Ach, dat is niet zo erg, want het gaat er om de jeugd 
te stimuleren, niet om ze af te maken." 

Als laatste wil  ik Oudman noemen, de man die altijd revanche op 
revanche op revanche enz. wilde spelen. Volgens mij was het zijn 
tweede natuur direct  na de partij  het  bord om te draaien en een 
nieuwe partij te beginnen. Ik weet nog goed, dat ik door omstandig-
heden een aantal clubavonden moest missen en tot overmaat van 
ellende kreeg ik ook nog griep. Toen ik Voerman belde om weer af 
te zeggen deelde deze mij mee dat, als ik nog in de rangschikking 
opgenomen  wilde  worden,  ik  minimaal  een  partij  moest  inhalen. 
Besloten werd bij mij thuis een inhaalpartij te spelen en wel tegen 
Oudman. Of e.e.a. reglementair wel juist was weet ik niet, maar daar 
werd in  ieder  geval  geen probleem van gemaakt.  Enfin,  Oudman 
zou  een  klok  meenemen  en  een  afspraak  werd  gemaakt.  Wie 
schetst mijn verbazing, dat op de afgesproken avond, Oudman voor 
de deur stond, niet alleen met een klok, maar ook nog met zijn eigen 
bord en stukken. Op mijn opmerking, dat ik als schaker uiteraard in 
het bezit was van bord en stukken, was zijn commentaar, dat hij niet 
graag  met  vreemde stukken  speelde  en  dat  hij  daarom dus  zijn 
eigen spullen had meegebracht!! 
Wellicht een volgende keer meer uit de "oude doos".

Arie ten Haken.  

Uit de (Hoogeveensche) krant

(uit het verslag van de clubavond van VOG Elim)
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Uitslagen Nosbo-competitie

Assen 1745 - Hoogeveen 1686 4 - 4
J. Auener 1877 - Chr. Mol 1777 0 - 1
J. Misdom 1767 - M. Bosma 1807 0 - 1
J. Posthoorn 1883 - K. v/d Sluys 1763 0 - 1
A. Aly 1726 - B. Janmaat 1706 1 - 0
H. Sahakjan 1685 - G. Jansen 1759 1 - 0
R. v/d Meulen 1650 - J. Krikken 1589 1 - 0
H. Akhamy 1675 - A. Lunenborg 1547 1 - 0
H. Doornbos 1695 - T. Jonker 1537 0 - 1

Hoogeveen 2 1593 - Assen 4 1422 6 - 2
T. Kelfkens 1668 - J. Asselman 1525 0 - 1
L. de Jonge 1617 - J. Dijkstra 1461 0 - 1
T. v.Seventer 1705 - J. de Kort 1445 1 - 0
A. Lunenborg 1547 - P. Hofman 1437 1 - 0
H. Verwijs 1591 - J. Boer 1425 1 - 0
T. Jonker 1537 - T. Spriensma 1396 1 - 0
R. v/d Star 1584 - L. Sterken 1384 1 - 0
J. van Til 1496 - J. van Dijk 1305 1 - 0

Hoogeveen 3 1460 - Assen 2 1547 4 - 4
F. v. Amerongen 1644 - H. Doornbos 1695 0 - 1
R. Danker 1458 - B. Homan 1679 ½ - ½
M. Snuverink 1505 - H. Verkerk 1723 1 - 0
A. ten Haken 1479 - A. Koops 1683 0 - 1
D. de Jong 1484 - A. v. Bergen 1457 ½ - ½
M. Hofstra 1414 - M. Jager 1495 1 - 0
F. Doornbos 1372 - J. Jansema 1291 0 - 1
L. v/d Meer 1322 - A. Gutierrez 1351 1 - 0

Hoogeveen 4 – Ter Apel : 24 okt.
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Combineren
Oplossingen julinummer, partijen uit het
traditionele Kersttoernooi in Groningen. 
1. R. Burnett – K. v/d Weide: 
1.Dxh6! Kxh6 2.Pxf7 en wint
2. S. Tiviakov – R. Kasimdzhanov: 
1.Tf5! met damewinst of mat met Th5.
3. E. Nayer – Y. Visser:
1.Pxf6+ Lxf6 2.Dd3 1-0 (Het staat  nog 
gelijk, maar promotie op h8, de inval 
Dg6+ en de machtige L op g5 en later f4
is met de beheersing van het cruciale 
veld e5 teveel voor zwart. Een variant: 
…Lh8 3.Dg6+ Kd7 4.Df7+ Kd6 5.Lf4 en 
zwart moet alles geven)
4. A. Spielman – T. Radjabov: 
1…gxf6 2.a3 Kg7 0-1 (Th8 mat)
5. Z. Efimenko – Yu Ma:
1.hxg6 Lxg5 2.Txh7+ Kg8 3.gxf7+ Kxh7 
4. Dh5+ Kg7 5.Dg6+ Kh8 6.Lxg5 1-0 een 
mooie K-aanval in het jeugdtoernooi
6. E. v/d Doel – K. v/d Weide: 1…Dxg5 
0-1.(->Ph3+) Een makkie, maar Erik 
merkte te laat dat hij zich in de nesten 
gewerkt had.
De nieuwe opgaven:

1. zwart wint

2.  zwart  pakt  winnend 
voordeel

3. wit wint

4. wit wint
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Ratinglijst september 2000
Elorating volgens: Nosbo club Nosbo

Naam sep-99 jun-00 sep-00 N00-N99 sep-jun
1 M. Bosma 1720 1791 1807 87 16
2 L. Heere 1776 1770 1786 10 16
3 Chr. Mol 1898 1777 -121
4 K. v/d Sluijs 1755 1803 1763 8 -40
5 G. Jansen 1752 1778 1759 7 -19
6 B. Janmaat 1837 1726 1706 -131 -20
7 T. v. Seventer 1619 1699 1705 86 6
8 A. Kelfkens 1698 1687 1668 -30 -19
9 K. Hofstee 1657 1669 1667 10 -2
10 F. v. Amerongen 1550 1643 1644 94 1
11 M. Eggersman 1568 1641 1629 61 -12
12 W. Stevens 1639 1631 1620 -19 -11
13 L. de Jonge 1617 1599 1617 0 18
14 H. Verwijs 1520 1637 1591 71 -46
15 J. Krikken 1570 1589 1589 19 0
16 R. v/d Star 1672 1625 1584 -88 -41
17 J. Oldenkamp 1467 1526 1573 106 47
18 A. Lunenborg 1684 1582 1547 -137 -35
19 T. Jonker 1705 1581 1537 -168 -44
20 M. Snuverink 1492 1503 1505 13 2
21 J. v. Til 1553 1530 1498 -55 -32
22 R. Hofman 1535 1506 1491 -44 -15
23 D. de Jong 1410 1455 1484 74 29
24 A. ten Haken 1400 1512 1479 79 -33
25 R. Danker 1448 1466 1458 10 -8
26 G. Krol 1420 1435 1417 -3 -18
27 M. Hofstra 1386 1409 1414 28 5
28 T. Bos 1448 1390 1391 -57 1
29 D. Antheunisse 1471 1417 1387 -84 -30
30 M. Bonting 1257 1381 1373 116 -8
31 F. Doornbos 1388 1376 1372 -16 -4
32 W. Piepot 1352 1337 1338 -14 1
33 K. Riethorst 1511 1366 1332 -179 -34
34 J. v. Hoorn 1375 1313 1325 -50 12
35 L. v/d Meer 1335 1328 1322 -13 -6
36 H. Swarts 1299 1309 1320 21 11
37 H. v/d Ploeg 1279 1283 1276 -3 -7
38 S. Wartan 1190 1266 1255 65 -11
39 H. de Boer 1148 1226 1234 86 8
40 H. Reinders 1331 1252 1220 -111 -32
41 P. Nijmeijer 1250 1209 1219 -31 10
42 W. de Berg 1152 1200 1211 59 11
43 H. Boeren 1100 1156 1149 49 -7
44 P. de Jong 1100 1153 1135 35 -18
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