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Redactioneel 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het decembernummer van De Gazette 2010. Het zal jullie niet zijn 
ontgaan dat we de opmaak hebben veranderd. Zo is het formaat verkleind van 
A4 naar A5. De kaft hebben we in kerstsfeer gedompeld, en dat is erg geslaagd 
vinden we!! 
 
Voor de komende afleveringen van dit blad zien we jullie suggesties graag 
tegemoet. Ook allerhande kopij is welkom (schaakavonturen, reisverslagen, 
moppentrommels, kruiswoordpuzzels, recepten etc.). 
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
 
Hartelijke schaakgroeten, 
 
Arthur & Pieter Jan 
 
Aan deze Gazette hebben meegewerkt: 
 
Frans Maas, Jan Brand, Aad Juijn, Elise Juijn, Michelle Juijn, Frans Groeneweg, 
Funny Falcon, Michel de Haan, Andries Schukking
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Verenigingsjaar 1-8-2010 tot en met 31-7-2011.  
Dit lopende verenigingsjaar betalen we voor het eerst gedurende het gehele 
verenigingsjaar zaalhuur. Op onze Algemene Vergadering van Maandag 6  
September 2010 hebben we hier uitvoerig bij stil gestaan. Onze begroting sluit 
met een negatief resultaat. Wij moeten dan ook zeer nauwkeurig op onze 
uitgaven letten. Het contributievoorstel voor het jaar 2010-2011 werd 
aangenomen.  Wij kennen nu dus alleen een seniorencontributie van 100 euro 
en een contributie van 50 euro voor junioren t/m 20 jaar. De overige 
categorieën hebben we moeten laten vervallen.  
Gecombineerde editie. 
De nu voor U liggende/op het scherm weergegeven Gazette is opnieuw een 
combinatie van de Gazette en het Wedstrijdbulletin. 
RSB-competitie 2010-2011. 
De teams 1 en 2 hebben goede posities in de tussenstand. Het 3e en het 4e 
kunnen evenwel best wat wedstrijdpunten gebruiken. Ondanks een poging tot 
interventie op de Algemene Vergadering van de RSB om het 4e team echt te 
laten degraderen heeft de competitieleider RSB het 4e team weer in de 3e 
klasse ingedeeld. Hij had dan ook met grote problemen bij de indeling voor het 
seizoen 2010-2011 te maken, o.m. door het nog steeds teruglopend ledental en 
derhalve minder ingeschreven teams. 
Op de Algemene Vergadering van de RSB op Woensdag 8 September 2010 is 
besloten om het speeltempo zowel voor de competitie als de beker als de 
persoonlijk kampioenschappen vast te stellen op 1 uur en drie kwartier per 
persoon, zonder tussentijdse tijdcontrole derhalve.  
Contributie. 
Contributie kunt U altijd overmaken op ons bankrekeningnummer 
98.02.42.371  ten name van ,,SV HZP Schiedam te Schiedam”. 
Raadpleeg de penningmeester over Uw contributie. Voor de contributietabel en 
de betalingstermijnen: zie elders in deze Gazette. 
Kersttoernooi 2010. 
Op Maandag 13 December 2010 vindt ons Kersttoernooi plaats. Op onze 
Algemene Vergadering van 6 September 2010 is besloten tot een 
deelnemersgeld van € 2,00 per persoon.      
Wens. 
Tot slot wenst het bestuur U en de Uwen 
 

Prettige Kerstdagen 
en een 
Voorspoedig Nieuwjaar  
         
F.G. Maas 
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Schaakmagazine 2010. 
 
Het archief van HZP Schiedam gaat voor de periodieken van de KNSB betreft 
ver terug. Wij streven er naar om ons papieren archief compleet te krijgen en 
te houden en richten ons daarbij nu op Schaakmagazine, gepubliceerd door de 
KNSB. Tot en met jaargang 2009 is ons dat met hulp van velen, maar vooral 
met die van Michiel Scheenloop en Frans Groeneweg,  gelukt, waardoor we 
vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw compleet zijn. Verzoek: lever Uw 
exemplaren van Schaakmagazine bij mij in of leg ze in de materiaalkast. Op 
naar weer een nieuwe complete jaargang, nu  2010. 
We houden ons aanbevolen. 
Tenslotte: geef aan deze actie zo ruim mogelijke bekendheid. 
 
F.G. Maas 
 
Notatieboekjes. 
 
Op de Algemene Vergadering van de RSB van 20 Mei 2006 heb ik 50 
notatieboekjes aangeschaft, van sponsor Acadium Bastion. Aangezien die 
voorraad redelijk snel slonk heb ik op het Gorzentoernooi van 25/4/2009 er 
nogmaals 50 aangeschaft.De prijs van een notatieboekje bedraagt  € 1,--, bij 
mij verkrijgbaar. In de boekjes kunt U 23 partijen kwijt. Ik zal zorgen er altijd 
enkele mee te nemen naar de clubavond. De voorraad per 19 November 2010 
bedraagt 49 stuks. 
F.G. Maas 
 
Contributiebedragen per jaar voor het seizoen 2010-2011. 
 
Op de Algemene Vergadering van 6 September 2010 is een 
contributieverhoging aangenomen. Tevens zijn er nu slechts 2 tarieven. 
De nieuwe contributie geldt vanaf het begin van het verenigingsjaar zijnde 1 
Augustus 2010. De vermelde bedragen zijn jaarbedragen. De eerste helft 
moest uiterlijk op 31 October 2010 betaald zijn en de tweede helft moet op 31 
December 2010 betaald zijn.  
 
De contributietabel luidt nu: 
 
Categorie   nieuw 
    contributiebedrag 
 
senior    € 100,00 
junior (tot en met 20 jaar)   €  50,00 
 
F.G. Maas
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Probleemschaak 











Zwart wint! 












Wit wint! 

Oplossingen op bladzijde 54! 
 

Gefluisterd tussen de borden 
 
• Vraag aan Yannick Juijn: “Heb je die pion geofferd of gewoon kwijt?” 
Yannick: “Geofferd en kwijt”. 
• Aad Juijn had onder een foto van Theo van Zessen en Elise Juijn 
geschreven: “The beauty and the”. Theo merkte op dat “beauty” onder zijn foto 
stond. 
• Ronald Lemmen tegen Nick Wiegman: “voor iedere slechte zet krijg ik 
een pilsje van je. Komt hij volgende week met een kratje”. 
• Aad Juijn citeerde Euwe over een zet die Aad gedaan had. Aad en Euwe, 
gekker moet het niet worden. 
• Wat was je laatste zet? Gerard Turkenburg: “De laatste zet moet nog 
gespeeld worden”. 
• Echt fanatiek: op de terugreis van een RSB wedstrijd bij het zwakke 
licht van je mobieltje de gedane zetten proberen te lezen en die in Fritz 
invoeren op je mobieltje om te kijken waar het beter had gekund. En als je dan 
toch bezig bent doe je het voor 3 partijen. Uiteraard David van der Mast. 
• Jan Zoorob over de partij Ben Riksen tegen Aad Juijn. Dit was systeem 
Emmenthaler: overal gaten. 
• John van Baarle heeft een 35 jaar oude recorder. Ronald Lemmen: 
“Daar moet je zeker iedere keer kolen ingooien?” 
• Ronald Lemmen: het ene moment zit je op een wolk de schaken en het 
volgende moment krijg je de stukken niet opgetild.
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Wedstrijdbulletin   tussenstand RSB-competitie 
 

Team 1 - Klasse 1A      Ap Mp Bp  1 2 3  4  5  6   7   8 
1. Charlois Europoort 4 3  6  15  x . .  .  .  5   5   5 
2. Krimpen a/d IJssel 2 3  5  16  . x 4  .  6  .   .   6 
3. HZP Schiedam 1       3  5  14½ . 4 x  5  .  .   5½  . 
4. Overschie 2          3  3  12  . . 3  x  5  .   4   . 
5. RSR Ivoren Toren 3   3  2  12  . 2 .  3  x  7   .   . 
6. De Pionier 1         3  2  9½  3 . .  .  1  x   .   5½ 
7. Dordrecht 3          3  1  9½  3 . 2½ 4  .  .   x   . 
8. Oostflakkee 1        3  0  7½  3 2 .  .  .  2½  .   x 
 

ma 27 sep Krimpen a/d IJssel 2 1855 - HZP Schiedam 1       1855 4 - 4 
ma 25 okt HZP Schiedam 1       1851 - Overschie 2          1821 5  - 3 
di 16 nov Dordrecht 3          1772 - HZP Schiedam 1       1807 2½ - 5½ 
vr 07 jan Charlois Europoort 4      - HZP Schiedam 1              - 
ma 07 feb HZP Schiedam 1            - RSR Ivoren Toren 3          - 
wo 09 mrt Oostflakkee 1             - HZP Schiedam 1              - 
ma 28 mrt HZP Schiedam 1            - De Pionier 1                - 
 
Team 2 - Klasse 2A      Ap Mp Bp  1  2  3   4   5  6   7   8 
1. Onesimus 1           4  7  23  x  .  4   .   6  5½  .   7½ 
2. Charlois Europoort 5 3  6  18½ .  x  .   .   .  5   8   5½ 
3. HZP Schiedam 2       4  5  17½ 4  .  x   .   3  .   5   5½ 
4. De Zwarte Pion 1     3  3  12½ .  .  .   x   4  2½  .   6 
5. IJsselmonde 1        3  3  11  2  .  5   4   x  .   .   . 
6. Krimpen a/d IJssel 4 4  2  14½ 2½ 3  .   5½  .  x   3½  . 
7. Ashtapada 1          3  2  7½  .  0  3   .   .  4½  x   . 
8. Oostflakkee 2        4  0  7½  ½  2½ 2½  2   .  .   .   x 
 
do 23 sep Onesimus 1           1780 - HZP Schiedam 2       1714 4  - 4 
do 14 okt Ashtapada 1          1652 - HZP Schiedam 2       1709 3  - 5 
ma 08 nov HZP Schiedam 2       1709 - IJsselmonde 1        1648 3  - 5 
wo 01 dec Oostflakkee 2        1484 - HZP Schiedam 2       1688 2½ - 5½ 
ma 31 jan HZP Schiedam 2            - Krimpen a/d IJssel 4         - 
vr 04 mrt Charlois Europoort 5      - HZP Schiedam 2               - 
ma 21 mrt HZP Schiedam 2            - De Zwarte Pion 1             - 
 
Team 3 -    Klasse 3A   Ap Mp Bp  1  2  3   4  5  6   7  8 
1. N’kerk a/d IJssel 3  3  6  17½ x  .  .   .  6  6½  .  5 
2. SO Rotterdam 4       3  5  14½ .  x  4   .  5  .   5½ . 
3. Maassluis 1          3  5  13½ .  4  x   5  .  4½  .  . 
4. Kr. a/d IJssel 5     3  4  13  .  .  3   x  .  .   4½ 5½ 
5. Sliedrecht 3         3  2  12  2  3  .   .  x  .   7  . 
6. Papendr/Albl 2       3  2  11½ 1½ .  3½  .  .  x   .  6½ 
7. CSV 2                3  0  7   .  2½ .   3½ 1  .   x  . 
8. HZP Schiedam 3       3  0  7   3  .  .   2½ .  1½  .  x 
ma 27 sep HZP Schiedam 3       1566 - Krimpen a/d IJssel 5 1579 2½ - 5½ 
di 26 okt Papendr/Albl 2       1627 - HZP Schiedam 3       1567 6½ - 1½ 
ma 15 nov HZP Schiedam 3       1562 - N’kerk a/d IJssel    1554 3  - 5 
ma 03 jan HZP Schiedam 3            - Maassluis 1                        - 
vr 11 feb CSV 2                     - HZP Schiedam 3                     - 
ma 07 mrt HZP Schiedam 3            - Sliedrecht 3                        
wo 30 mrt SO Rotterdam 4            - HZP Schiedam 3                     - 
 
Team 4 - Klasse 3B       Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7   8 
1. SO Rotterdam 5        3  6  20½ x  .  .  6  .  6½ 8   . 
2. Charlois Europoort 6  3  6  17  .  x  .  .  5  .  6½  5½ 
3. Hendrik Ido Ambacht 2 3  4  16  .  .  x  3½ .  7½ .   5 
4. Onesimus 2            3  4  11  2  .  4½ x  4½ .  .   . 
5. Eeuwig Schaak 1       3  2  14  .  3  .  3½ x  .  .   7½ 
6. WSV 4                 3  1  6   1½ .  ½  .  .  x  4   . 
7. De IJssel 3           3  1  5½  0  1½ .  .  .  4  x   . 
8. HZP Schiedam 4        3  0  6   .  2½ 3  .  ½  .  .   x 
 

ma 04 okt HZP Schiedam 4        1332 - Charlois Europoort 6  1590 2½ - 5½ 
ma 01 nov HZP Schiedam 4        1332 - Eeuwig Schaak 1       1635 ½  - 7½ 
di 23 nov Hendrik Ido Ambacht 2 1551 - HZP Schiedam 4        1364 5  - 3 
ma 10 jan HZP Schiedam 4             - SO Rotterdam 5                - 
ma 14 feb De IJssel 3                - HZP Schiedam 4                - 
ma 14 mrt HZP Schiedam 4             - WSV 4                         - 
do 07 apr Onesimus 2                 - HZP Schiedam 4                - 
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BEKERWEDSTRIJD  HZP SCHIEDAM  –  CHESS 
 
In de eerste ronde van de bekercompetitie namen de zwarte paarden het thuis 
op tegen CHESS. Deze bekerwedstrijden worden gespeeld door teams van 4 
man. Maar CHESS haalt rare truuks uit: van twee spelers werd hetzelfde 
bondsnummer opgegeven. Klonen zij hun spelers? Of had teamleider Frans 
Maas gelijk dat het copy-paste duiveltje had toegeslagen?  
 
Vooraf was het duidelijk dat het een zware klus zou worden, want de 4 spelers 
van CHESS hadden gezamenlijk 422 ELO punten meer dan HZP.  
  

 
4 op `n rij...      De heren van de s.v. CHESS... 
 
Aan bord 1 nam Aad Juijn het op tegen Burgerhout. Hier was het verschil in 
ELO rating het grootst: Burgerhout heeft een rating van 2051 tegen Aad 1863. 
Aad opende zoals gebruikelijk: na 7 zetten had hij nog maar 2 stukken 
ontwikkeld, terwijl de tegenstander een loper en dame verplaatst had en lang 
had gerokeerd. Vervolgens trok Aad vrolijk met al zijn pionnen op de 
koningsvleugel naar voren, terwijl de eigen koning nog in het centrum stond!! 
Wie goed luisterde kon Euwe zachtjes horen huilen. Maar Aad wil graag direct 
bij de opening een enorme spanning in onverwachte stellingen. Aad offerde een 
pion en geleidelijk kon Aad zijn stukken ontwikkelen en ook lang rokeren. Bij de 
tegenstander stonden toren, paard en loper nog op hun plaats, maar geleidelijk 
kwam hij ook los. Aad slaagde er in om de a-lijn naar de koning te openen en 
kwam daarop met twee torens. Maar daardoor kreeg de tegenstander kansen 
op de andere vleugel en helaas voor Aad sloeg die aanval door (0-1). 
  
 Aan bord 2 speelde David van der Mast tegen Voogt, die 122 ELO punten meer 
had. David had met wit een mooi centrum met d4 en e5. Maar dit centrum 
werd opgeruimd doordat de tegenstander een paard offerde voor 3 pionnen. 
Maar in plaats van direct dat paard te slaan bedreigde David een ander stuk en 
toen liet de tegenstander zich ook niet onbetuigd en stond het hele bord in 
brand. Toen de rust weer keerde had David een paard extra voor 2 pionnen. 
Het werd even rustig, tot beiden weer tegelijk aanvielen en beiden een pion op 
promoveren hadden. Maar David had het initiatief. Toen de mist wederom was 
opgetrokken hadden beiden evenveel pionnen, maar David had nog steeds een 
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paard extra. Op dat moment besluit de tegenstander een pion te slaan, zet 
daarmee zijn koning en dame op 1 diagonaal,waarna David een gedekte loper 
op die diagonaal zet (1–1). Dat een speler van dit niveau zo'n simpele fout kan 
maken, is een troost voor iedereen die weer eens een partij weggeblunderd 
heeft. 
 
Aan bord 3 trof Davey Hoogstad Smeekes  (met 22 ELO punten meer.) De 
opening is rustig en vrijwel symmetrisch. Davey slaagt er in om zijn 
achtergebleven c-pion op te spelen en die te ruilen, waarna er geen grote 
dreigingen meer zijn. Er ontstaat een gelijk opgaand moeilijk middenspel. 
Davey trapt in een val en komt een stuk achter. Maar Davey vecht terug en via 
een matdreiging achter de paaltjes verovert Davey het stuk weer terug. Davey 
biedt remise aan, maar dat wordt geweigerd. Met schaak verovert Davey een 
pion, maar er wordt toch tot remise besloten (1,5–1,5). 
 
Aan bord 4 was Arjan Schouteren bereid om in te vallen. Tegenstander v.d. 
Hidde had 90 ELO punten meer. Er werd degelijk geopend in een rustige partij. 
Er werd geruild en om 9 uur zaten ze al in het eindspel. Er werd steeds meer 
geruild en uiteindelijk hadden beiden nog slechts een loper en 7 pionnen. 
Moeilijk! De tegenstander bood remise aan en dat werd geaccepteerd (2-2).  
  
En bij een gelijke stand volgt snelschaken: 5 minuten partijtjes. Sommigen 
vroegen om digitale klokken maar Frans Maas stond dit niet toe, want hij wilde 
het materiaal sparen. Aad vroeg zich af of Frans bedoelde dat hij op de 
batterijen wilde besparen. Een andere opmerking was dat er met de gewijzigde 
reglementen de laatste 5 minuten niet genoteerd hoeft te worden.  
 
Snelschaken is natuurlijk een beetje een loterij. David zette zijn tegenstander 
mat (1-0). Bij Aad bereikten beiden met een pion de overkant en was remise 
een feit (1,5-0,5). Door het verliezen van Davey en Arjan won CHESS met 2,5-
1,5 en is het bekeravontuur voor de zwarte paarden voorbij. 
 

Dick Vons doven snelschaakkampioen 2010 
Nederland!! 
Op zaterdag 18 september is ons lid 
Dick Vons er in geslaagd het 
Nederlands snelschaak-
kampioenschap 2010 voor doven 
(K.N.D.S.B.) op zijn naam te 
schrijven.  
Dick is evenals Marco Zwanenburg 
en Michael Chilton lid bij doven 
vereniging Maasstad-87. De heren 
spelen gedrieën in ons derde team.  
 
Dick…van harte gefeliciteerd met dit 
fraaie resultaat, wij zijn trots op je!  
Het bestuur van s.v. HZP Schiedam…
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Krimpen a/d IJssel 2 – HZP Schiedam 1 eindigt na 
een spectaculair en spannend wedstrijdverloop in 
een terechte puntendeling (4 – 4)  
 
 
Op 27 september speelde HZPS 1 haar eerste RSB-wedstrijd van het nieuwe 
seizoen in het ‘Ontmoetingscentrum de Tuyter’, al jarenlang de thuishaven van 
Krimpen. 
 
Met Jan Brand als de nieuwe teamleider is het voorlopige doel bepaald op 
handhaving in de eerste klasse tenzij er nog rare dingen gaan gebeuren.  
 

 
...nieuwe teamleider Jan...en Yannick.  Daniël efficiënt gewonnen, Aad kreeg stuk 

cadeau... 
 
Op deze koude en natte avond moest er een beroep gedaan worden op twee 
invallers omdat Arie Verschoor en Jan Zoorob verhinderd waren. Ronald 
Lemmen en Arjan Schouteren waren bereid om mee te doen. Vaste fotografe 
Elise en supporter Yannick Juijn waren ook van de partij om ons te 
ondersteunen. Het werd een spannende wedstrijd met een gelijkspel als 
eindresultaat. Beide teamleiders konden hier wel vrede mee hebben. 
 
De partijen in het kort: 
 
Aan bord 1 speelde Daniël van Loenen, met wit, tegen Frits van Duin. Daniël 
speelde na 5 maanden weer eens een partij. Na een aanvankelijk rustig begin 
wist hij in het middenspel een pion te winnen. In het eindspel kwam daar nog 
een tweede pion bij en de rest was een kwestie van techniek. Een overtuigende 
zege voor onze kopman Daniël. 
 
Aan bord 2 verraste Aad Juijn, met zwart, zijn tegenstander Bert ten Wolde met 
een oud gambietje. De witspeler koos voor een minder bekende zijvariant en 
het werd een gecompliceerde, knotsgekke partij met wederzijdse kansen. In 
het eindspel ging de witspeler echter de fout in blunderde een stuk weg en kon 
even later opgeven. Fortuinlijke zeges tellen ook! 
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Aan bord 3 speelde David van der Mast een rustig systeem tegen de doorgaans 
superdegelijke Hans Ranft. In de opening en het middenspel reageerde zwart 
wat agressiever op de koningsvleugel. Nadat David alle problemen had opgelost, 
was hij er als de kippen bij om het initiatief over te nemen en een pion te 
winnen. Toen zwart nog een tweede pion moest inleveren, was de partij beslist. 
Een keurige overwinning van David!! 
  
Aan bord 4 speelde Davey Hoogstad, met zwart. Zijn opponent en 
teamleider/voorzitter Hans van Nieuwenhuizen leek beter uit de opening te 
komen totdat er een merkwaardige uitval van de zwarte dame op de 
damevleugel in combinatie met een paard op g4 op het bord kwam. Davey won 
een pion maar kon zetherhaling niet meer voorkomen, derhalve remise en dat 
is een prima resultaat. 
 

 
David uitstekend aan 3!          ...Davey...merkwaardige uitval. 

 
Aan bord 5, moest Frans Groeneweg het met wit opnemen tegen de bekende 
schaakarbiter Henk Greevenbosch. In een symmetrische partijopzet werd de 
stelling opengebroken en kregen beide spelers kansjes: wit op de damevleugel 
en zwart in het centrum. Nadat zwart de witte vrijpion op de b-lijn had 
buitgemaakt, kon hij doorbreken in het centrum en dat werd mede doordat de 
witte stukken op slechte posities terecht waren gekomen, fataal. Helaas. 
  
Theo van Zessen, met zwart aan bord 6 tegen Bert van Brussel, offerde een 
pion in de opening en zocht snel de aanval op de koningsvleugel. Onder 
opoffering van nog een kwaliteit kreeg Theo een sterke aanval. Om mat te 
voorkomen kon wit niets anders doen dat de kwaliteit terug te geven. Theo had 
veel te veel tijd gebruikt en ging door de vlag. Jammer. 
 
Arjan Schouteren, met wit aan bord 7, speelde tegen Remko Moerkerken en 
kwam duidelijk beter uit de opening. Nadat er wat hout was geruild koos wit 
voor de aanval en nam risico door zwart naar de keel te vliegen, terwijl zijn 
eigen koning nog niet helemaal veilig stond. Het eindspel werd met enkele 
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pionnen en lopers van ongelijke kleur uiteindelijk terecht remise. Goed gedaan 
Arjan! 
 

 
Frans en Theo...helaas...  Fotografe/chauffeuse/supporter/mascotte en 

toekomstig team 1 speelster? Elise en Pa 
Juijn.                         

 
Ronald Lemmen, met zwart aan bord 8 tegen Jason Zondag. Vorig jaar 
speelden ze ook al tegen elkaar en eindigde de partij in remise. Deze keer trok 
Ronald aan het kortste eind. Vanuit de opening stond het in het middenspel nog 
volledig gelijk en leek de remisehaven binnen bereik. Na enkele mindere zetten, 
kwam Ronald toch verloren te staan. Jammer en volgende keer beter. 

 

 
Arjan...debuut in het eerste!      ...Ronald volgende keer beter. 

 
Volgende wedstrijd op maandag 25 oktober: HZPS 1 – Overschie 2. 
 
Jan Brand 
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HZP Schiedam 1- Schaakgenootschap Overschie 2 
eindigt in een terechte en verdiende 5-3 overwinning   
 
Op 25 oktober speelde HZPS 1 haar tweede RSB-wedstrijd van het seizoen in 
het eigen thuishonk ‘Wijkcentrum Zuid’. Op deze kille avond moest er een 
beroep gedaan worden op twee invallers omdat Arie Verschoor en Davey 
Hoogstad (ziek gemeld) niet mee konden spelen. Arjan Schouteren en Yannick 
Juijn  waren bereid om in te vallen. Vaste fotografe was Elise Juijn. Het werd 
een gedecideerde overwinning voor HZPS 1, die zelfs nog hoger had uit kunnen 
vallen.  
 
De partijen in het kort: 
Aan bord 1 speelde Daniël van Loenen, met zwart, tegen Albert. Segers een 
gesloten variant van een niet nader te noemen lievelingsopening …  van de 
teamleider. Na een aanvankelijk rustig begin offerde wit in het middenspel een 
pion. De zwarte koningsstelling kwam hevig onder vuur te liggen en Daniel 
moest uiteindelijk het onderspit delven. 
Het bleek de enige nederlaag van de avond te zijn. Jammer.  
 
Aan bord 2 verraste Aad Juijn, met wit, zijn tegenstander Jeroen van der Meer 
met een pionoffer in de opening. Zwart accepteerde het cadeautje en stond 
lange tijd beter. Nadat er wat hout was geruild, compliceerde Aad in de 
overgang van het middenspel naar het eindspel de partij met enkele 
onverwachte zetten, waardoor het bord bijna vlam vatte. Met nog enkele 
seconden op de klok accepteerde Jeroen het sportieve remiseaanbod van Aad, 
die wist dat de buit al binnen was.    
 

 
Daniël (r)...jammer...Aad (l) ternauwernood  Yannick (l) mooie overwinning... 
remise!         David (r) liet tegenstander ontsnappen. 
 
Aan bord 3 speelde David van der Mast, die met een half uur tijdsachterstand 
begon vanwege een tentamen. David had zwart en speelde tegen Han Smit 
zeer degelijk. Na ruil van vele stukken ontstond er een eindspel van gelijke 
lopers met twee pluspionnen voor zwart. Door enkele mindere zetten in 
tijdnood eindigde deze partij nog in remise en daar was David niet echt blij mee 
want er had meer ingezeten.  
Aan bord 4 speelde Yannick, met wit tegen Hans Doornheim een opening, naar 
het voorbeeld van zijn vader met een pionoffer. Het werd een gecompliceerde 
partij en wit had een langdurig initiatief. De timing van het stukoffer op veld h7 
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dat zwart niet kon nemen wegens een spoedig mat was perfect want de 
zwartspeler had veel meer tijd gebruikt. De wijze waarop Yannick korte metten 
maakte met zijn opponent was een genot voor het oog. Een hele sterke 
invalbeurt na een keurig opgebouwde aanval. Heel goed gedaan Yannick!! 
 
Aan bord 5, moest Frans Groeneweg het met zwart opnemen tegen Daan Smit. 
Het werd een strategische partij waarbij zwart lang onder druk stond. Frans 
wist echter steeds de juiste tegenzetten te vinden, tot grote frustratie van de 
Daan die dacht dat zijn aanval door zou slaan. Het toren/pionneneindspel dat 
overbleef hield Frans netjes op remise! 
   
Theo van Zessen, met wit aan bord 6 tegen Rob de Wilt, had vanuit de opening 
een langdurig initiatief met dreigingen over de half open c-lijn. Nadat er wat 
hout was afgeruild kwam wit een stuk beter te staan. Naar eigen zeggen had 
Theo het beter kunnen doen maar miste de tegenzet c7-c5, waardoor het spel 
vervlakte en plotseling in remise verzandde. 
 

 
Arjan...gewoon goed!    ...Jan ten onrechte bezorgd... 
 
Arjan Schouteren is een verhaal apart. Hij viel voor de tweede keer in en wilde 
speciaal voor deze gelegenheid nog een keer opgebeld worden door de 
teamleider. Over ijdelheid gesproken… Hij dacht namelijk dat ik vorige week 
maandag een geintje maakte toen ik hem vroeg of hij nog een keer in wilde 
vallen??!! Arjan had zwart aan bord 7 en moest tegen Ruud-Jan Kloek. Vanuit 
een gesloten verdediging werd er veel materiaal geruild. Er kwam een eindspel 
op het bord met zware stukken en pionnen. Zwart zag kans een pion te 
veroveren en won het eindspel op overtuigende wijze. Door zelf te laat te 
komen en je tegenstander ook nog eens in tijdnood weten te brengen is een 
opmerkelijke manier van psychologische oorlogvoering. Toch knap gedaan! 
 
Jan Zoorob speelde door droeve omstandigheden voor het eerst weer een RSB-
partij. Op eigen verzoek met wit aan bord 8 speelde hij tegen Murphy Brunings. 
Op zeer gedegen wijze bouwde hij zijn partij op en liet zijn tegenstander geen 
enkele kans. Jan won in het middenspel een pion en wikkelde netjes af naar 
een gewonnen pionneneindspel waarbij het witte paard sterker bleek dan de 
zwarte loper. Een nette overwinning Jan!! 
 
Volgende wedstrijd:  uitwedstrijd op 16 november Dordrecht 3 - HZPS 1 
 
Teamleider Jan Brand
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Dordrecht 3 – HZP Schiedam 1  2½ - 5½ 
  
Ons eerste team ging op weg naar Dordrecht en dat was nogal een toestand.  
  

Michelle Juijn had een Tom Tom in haar auto. 
Zus Elise Juijn had geen Tom Tom, maar zij 
zou achter Michelle aanrijden. Dit ging prima 
tot er op een drukke rijksweg ingevoegd 
moest worden. Michelle zag een gaatje en ging 
direct naar de tweede baan om wat 
vrachtwagens te passeren. Helaas kon Elise 
niet snel invoegen en Michelle was uit het zicht. 
Zodra het kon zette Elise vaart en in haar baan 
passeerde zij Michelle. Helaas keek Michelle 
net opzij en wist zij niet dat Elise haar 
gepasseerd was. Geeft niks: gewoon even 
opbellen, maar natuurlijk stond het mobieltje 
van Michelle uit. Jan Brand trof maatregelen: 
hij probeerde achter in de auto bij Elise de 
routebeschrijving te lezen bij het licht van zijn 
aansteker. Het enige wat hij bereikte was dat 
hij zijn vingers brandde. Net toen Theo van 
Zessen voorin zijn leesbril opgezet had werden 
we ingehaald door Michelle. Opluchting! 

 
Normaal heeft het eerste team een hele fanclub bij uitwedstrijden. Dit keer ging 
het anders. Onze vaste fotografe Elise moest invallen en ook teamleider Jan 
Brand moest spelen. Daardoor bestond de fanclub alleen uit Michelle. Die had 
meerdere taken: zoals vermeld spelers vervoeren, in plaats van haar zus nu de 
foto's maken en wat zij het moeilijkst vond was aantekeningen maken over de 
partijen. Frans Groeneweg was als eerste klaar met zijn partij en nam die 
laatste taak van Michelle over. Een rondje langs de velden leerde dat Michelle 
prima aantekeningen had gemaakt.  
  
Frans Groeneweg stond de hele partij onder druk, maar kon de dreigingen 
steeds net opvangen. Er ontstond een toren eindspel. Frans had de keus zijn 
pionnen passief te verdedigen of een pion offeren voor actief spel. Uiteraard 
werd het laatste gekozen. Er werd doorgegaan tot het echt over was: Frans had 
niets meer en de tegenstander had alleen een remisepion, maar hij vond het 
leuk om door te gaan tot Frans pat stond  
(0,5-0,5).  
  
Hierna kwamen diverse teamleden vragen hoe het er voor stond in verband 
met remise aanbiedingen. Het antwoord van Frans was voorlopig steeds: het is 
volkomen onduidelijk, dus doorspelen.  
 
Davey Hoogstad had evenals zijn tegenstander in het middenspel een dame, 2 
torens, een loper en 7 pionnen. De tegenstander rukte met zijn pionnen op 
naar de koning van Davey. Davey ruilde de dames  en toen zag het er remise 
achtig uit al had Davey iets meer initiatief. Davey bereikte een gedekte vrijpion 
en dat was winnend (1,5 -0,5). 
 
Theo van Zessen verspeelde een stuk. Vervolgens gaat hij vol in de aanval en 
wint het stuk terug. Na hele toestanden ontstaat een eindspel waarin Theo een 
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dame en 6 pionnen heeft en zijn tegenstander een toren, een loper en 4 
pionnen. Maar de koning van de tegenstander wordt het hele bord overgejaagd, 
waarbij de tegenstander steeds heel goed  moet kijken of Theo met een serie 
schaakjes een stuk kan veroveren. Dit kost teveel tijd en Theo wint door 
tijdsoverschrijding (2,5-0,5). 
  
Jan Zoorob had na een rustige opening wat initiatief door torens op half open 
lijnen. De tegenstander biedt remise aan, maar Jan weigert. Dan ziet Jan een 
mogelijk voor een mataanval: hij offert een toren, waarmee de koningsstelling 
van de tegenstander open gaat. Het ziet er prima uit, maar laat de 
tegenstander nu net 1 zet vinden waarmee de aanval gestopt wordt (2,5-1,5). 
Het bleef dus erg spannend. 
 
Aad Juijn had weer een echte hoofdpijn partij. Hij offerde twee pionnen voor 
actief spel, waarbij de koning van de tegenstander nog in het centrum stond. 
Maar dan moet je dus de hele avond knokken om het initiatief te houden. Aad 
kreeg 2 torens op de e-lijn richting de koning van de tegenstander. Maar de 
tegenstander rukt op met twee pionnen. Aad blijft dreigen en komt binnen op 
de tweede rij. Ineens had goochelaar Aad een paard extra en enkele zetten 
later kon hij mat geven. Schaken is een prachtige hobby maar word je op deze 
manier niet vroeg oud? (3,5-1,5). 
 
David van der Mast offerde aan bord 1 een pion voor meer ruimte, maar de 
tegenstander dreigde los te komen. Ineens rukte David op met de c- en d-pion. 
Dit zag er erg dreigend uit. David krijgt een vrijpion op de zesde rij met veel 
eigen stukken in de buurt. Het bleef ingewikkeld tot David mat kon geven. 
David is in topvorm: dit seizoen heeft hij in totaal 8 partijen gespeeld en 
daarmee 7,5 punten gehaald!!! (4,5-1,5).  
  
Hiermee was de buit binnen tot opluchting van onze twee invallers. Elise Juijn 
maakte haar debuut in het eerste team en dan maar gelijk een tegenstander 
met 200 ELO punten meer. Elise speelde prima en de stand was in evenwicht 
maar de tegenstander had een geïsoleerde d-pion. Moeilijk!! Elise biedt remise 
aan maar de tegenstander moet doorspelen. Het bleef een moeilijk eindspel, 
waarin beiden een dame, een loper en 4 pionnen hadden. Maar Elise heeft niet 
voor niets iedere week training. Toen ons team gewonnen had, vond de 
tegenstander het ook genoeg en accepteerde remise. Elise, een prima prestatie 
(5-2). 
  
Jan Brand speelde een rustige opening en brengt op de 17e zet leven in de 
brouwerij. Dit resulteert in een betere pionstelling. Jan blijft druk houden op 
een achtergebleven pion van de tegenstander en dit levert een pluspion op. 
Omdat de buit binnen was gingen beiden akkoord met remise. 
 
Hiermee was de 5,5-2,5 overwinning een feit. De Zwarte Paarden draaien nog 
steeds  mee aan de top. Omdat nog niet alle wedstrijden gespeeld zijn is de 
stand niet bekend. HZP staat in ieder geval op de derde plaats en bij verlies 
van een ander team zelfs op de tweede plaats met 1,5 bordpunt achterstand.   
 
   
Aantekeningen/Foto`s Michelle Juijn 
Verslag Frans Groeneweg
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Onésimus 1 – HZP Schiedam 2  4-4, RSB 1e ronde  
 
Onésimus?...Onésimus leefde in de eerste eeuw na Christus. Hij was slaaf van 
Filemon van Kolosse, bekend van de brieven aan Filemon door Paulus. 
Onésimus had zijn meester bestolen en vluchtte van Kolosse naar Rome, naar 
Paulus, waar Onésimus door hem bekeerd werd. Vervolgens stuurde Paulus 
Onésimus terug naar Filemon om zijn excuses aan te bieden. Hij nam de brief 
voor Filemon mee die in het Nieuwe Testament is opgenomen. Onésimus werd 
in genade opgenomen en werd vrijgelaten als slaaf… Zo…u bent weer bij!   
…een vluchtige blik op de website van s.v. Onésimus leert ons dat het hier zou 
gaan om de “gezelligste schaakvereniging in Kralingen”. U begrijpt: er is er 
maar één in Kralingen. Gemakshalve zal ik dit adagium laten voor wat het wil 
zijn.  
 
Donderdag 23 september, en donderen en bliksemen deed het, bovendien was 
het volle maan en dat geeft het reizen met dit illustere gezelschap `n griezelig 
karakter... 
 

 
...illuster gezelschap. 
 
Ronald belde mij omstreeks 18.00 u op met de vraag: zouden jullie mij willen 
ophalen…met dit pokkenweer eerst fietsen naar de club zie ik niet zitten!  
Telefoontjes van spelers, rond die tijd, bezorgen mij altijd ongewenste 
lichamelijke neveneffecten. We hadden al een invaller, Jan was met zijn 
leerlingen op `n survivalkamp in Frankrijk verzeild geraakt (zou de 
schoolleiding dit Jan van te voren hebben verteld?) en zou pas 
donderdagmiddag thuis komen. Het leek ons niet de beste voorbereiding en dus 
verkozen Jan en ik `n invaller te strikken. Eric werd bereid gevonden. Verder 
geen invallers…en dus togen we naar het domicilie van deze bekeerde Bijbelse 
klein crimineel. Enigszins beducht op “oud” gedrag van onze vriend Onésimus 
stonden onze zintuigen op scherp. Wedstrijdleider was Rolf de Jong en Martin 
Rensen had de rol van consumptiebonnen distributeur op zich genomen. Martin 
was zo vriendelijk ondergetekende er ook een aan te bieden… 
 
Hoppetee… 
Arthur (1688), één onzer kraakverse clubblad redacteuren, bond de strijd (6, 
zwart) aan met Ruud Neumeijer (1770). Nou ja…strijd? In `n rustig opgezette 
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partij verkrijgt Arthur het loperpaar, Ruud krijgt `n mooi veld in d5 om daar `n 
paard te posteren (maar doet dit niet). Arthur zoekt met de pionzet f5 spel op 
de koningsvleugel. Op deze vleugel heeft “toevallig”de witte dame haar bivak 
opgeslagen. Vrij argeloos laat Ruud de ongelukkige schone aan haar lot over. 
Deze schending van het vrouwenrecht komt Ruud duur te staan, even later is 
het “stuk” op wrede wijze in handen van Arthur te vinden! Tja…wat kan ik 
zeggen…schaken draait o.a. mede op het veroveren van andermans dame! 0-1   
 

 
Yannick en daarachter Arthur...    Ronald, Freerk en Arjan 
 
Niet 100%... 
Aan het 5e bord (wit) moest de niet geheel fitte Yannick (1673) aan de bak, 
vorig seizoen speelden wij tegen Onésimus 2, Yannick was toen nog zieker 
maar prefereerde te spelen en verloor na `n potje ongemotiveerd aanvallen 
van Arthur`s tegenstander Ruud. Vanavond was Martin Rensen (1794) de 
tegenstrever. Martin behaalde op het afgelopen PK van de RSB 3 uit 7 in de A-
groep en won daar bovendien `n zakje met Snickers vanwege zijn remise tegen 
Naomi Snikkers. In de partij van vanavond werd Yannick  met `n isolani op d4 
opgezadeld. De zwarte ontwikkeling was nog niet voltooid en beide spelers 
vertrouwden hun stelling niet helemaal, door zetherhaling werd op de 16e zet 
tot remise overgegaan. ½-1½ 
Het hol van de leeuw…  
 
Freerk (1792) speelde met zwart aan bord 2. Anton Moolenaar is de man met 
het hoogst aantal ratingpunten te weten: 1907.  In `n leeuwachtig systeem 
verdwaalde het dier jammerlijk in zijn eigen spreekwoordelijke hol! Anton 
kwam vrij vroeg met `n voor Freerk totaal onbekende zet. Freerk kende, zoals 
gezegd, de bewuste zet niet en dacht ten onrechte dat dit niet goed kon zijn. 
Binnen de kortste keren werd Freerk van het bord gecombineerd. Mat volgde, 
tja dit gebeurt niet vaak…1½-1½  
 
Hij kwam…zag… en ging eraf. 
Andries (1633) kwam `n tiental minuten na 20.00u binnen, altijd opwindend 
voor `n teamleider. Maar goed…Andries is `n druk bezet man. Plaats van 
handeling was bord 4 (zwart). Clement van Eijsden (1727) begon `n 
pionnenstorm op de koningsvleugel. Andries wil zelf initiatief! Andries geeft 2 
pionnen van zijn koningsstelling waarbij wit uiteindelijk `n pion op h7 heeft en 
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Andries` koning op h8 is te vinden. Andries legt mij uit dat de koning het 
veiligst staat met `n vijandelijke pion tegenover zich! Volgens Andries is dit 
systeem goed speelbaar…hij voegt er nog wel veelbetekenend aan toe dat hij 
op dergelijke wijze niet tegen mij zou spelen…tòch niet zo goed speelbaar? Er 
rest wat mij betreft niet veel anders dan de zaak zoveel mogelijk gesloten te 
houden om er misschien nog `n remise uit te peuteren. Maar goed…Andries is 
geen schuiver en probeert vervolgens langs de h-lijn zijn stukken met geweld 
de witte stelling binnen te proppen. Door middel van `n lullig torenzetje (c2) 
neemt Clement vervolgens even later de h-lijn over en zwart gaat er 
ondubbelzinnig hard vanaf. Het was de raarste partij van de avond…dat dan 
weer wèl Andries! 2½-1½ 
 
Onfatsoenlijk goed… 
Elise (1606) had wit aan 7. Marcel van der Linden (1758) meende beter uit de 
opening te zijn gekomen en dat de partij zijn vervolg wel zou vinden. Marcel 
wist overigens dat Elise tegenwoordig `n trainer heeft. De RSB is `n kleine 
wereld…Elise heeft het loperpaar en Marcel `n voorlopig ongevaarlijke vrijpion. 
Elise weet vrijwel steeds goed uit de opening te komen, maar dan…De training 
blijkt vrucht af te gaan werpen, Elise trok met de 3 koningsvleugel pionnen ten 
aanval en met succes! Marcel`s stukken stonden elkaar in de weg en konden 
de zwarte koning niet afdoende verdedigen. Een fraaie en gedecideerd 
afgemaakte partij! Chapeau…Elise! 2½-2½ 
 

 
SuperElise...     Eric...eigen zorgen... 
 
Verdraaide feiten… 
Ronald (1767) speelde met wit (3) tegen Onésimus` voorzitter Harm de oude 
(1830). Ronald verkreeg al snel `n uitstekende stelling, Harm moest oppassen 
niet te worden overlopen. Op het moment dat Ronald zwarts dame kon winnen 
verdraaide hij 2 zetten en kwam bovendien slechter te staan! Het werd van 
kwaad tot erger en Ronald ging uiteindelijk roemloos ten onder. Kunnen we nu 
zeggen dat we toch nog door de oude Onésimus zijn bestolen?...het antwoord 
moet nee zijn. Harm bood `n geschenk aan en Ronald heeft geleerd niets van 
vreemden aan te pakken…volgende keer toch maar wel doen Ronald! 3½-2½  
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Wie schrijft die…vergeet z`n klok in te drukken! 
Invaller Eric (1749) speelde met zwart aan bord 8. Marcel Tillemans (1689) was 
de opponent. Eric had mij enkele dagen van te voren gevraagd hem nog even 
te bellen op de wedstrijddag wegens mogelijke vergeetachtigheid, enfin…dit 
was weer zo`n typische Eric partij…paardje terug naar h7 en met de f pion op 
stap. Met actief spel maakte Eric 2 pionnen buit. Het was voor iedereen 
duidelijk dat Eric de winst niet meer kon ontgaan…of tòch nog? Eric begon te 
haperen met noteren en dat was Marcel niet ontgaan, Eric werd hierop gewezen 
(het zijn uitsluitend de laatste 5 minuten van de partij waar de notatieplicht 
vervalt) en noteerde weer “wat”. Eric had nog `n minuut of 10 en Marcel 18. 
Marcel had 2 pionnen en Eric 6 plus `n paard. Erik vergat de klok in te drukken 
en marcel “dacht” dan weer uitgebreid na. Dit herhaalde zich regelmatig en 
onze spelers wisten van gekkigheid niet meer hoe op “legale” wijze Eric zijn 
aandacht te trekken…tot overmaat van ramp bleef Eric met nog anderhalve 
minuut op de klok rustig verder noteren…ik had wel `n schop onder z`n tafel 
willen geven. Maar goed…Eric zette Marcel keurig op “tijd” mat! 3½-3½ 
 
Een goed begin is het halve werk, dus half werk is een goed begin…  
Onze nieuwe kopman Arjan (1808) had wit tegen clubkampioen Henk 
Henderson (1765). Arjan kwam zeer sterk voor de dag en het leek erop dat 
Henk vanuit de opening weggespeeld ging worden. Ook in schaken bedriegt 
vaak de schone schijn. Arjan miste `n onopvallend damezetje van Henk die 
daarmee voor het overgrote deel van z`n ontwikkelingsproblemen af was! 
Aangezien Arjan `n geïsoleerde dubbele c-pion bezat moest wit nauwkeurig 
spelen. Arjan wist wederom wat druk te zetten maar daarmee was de koek op! 
Met nog 7 minuten ieder bood Henk remise aan. Arjan overlegde met 
ondergetekende en mocht dit geheel naar eigen smaak invullen. De overige 
HZPS`ers waren niet op de hoogte van het aangeboden vredesvoorstel, Arjan 
liet tot ontsteltenis van de onwetenden zijn tijd bijna geheel wegtikken…totdat 
Arjan met nog slechts 3 minuten de hand uitreikte naar Henk! Haha…       
4-4 
 
Achteraf bleek Onésimus het team met de hoogst gemiddelde rating. Voorwaar 
`n uitstekend resultaat…de wedstrijdleider van de bekeerde slaaf vertrouwde 
mij toe dat hun winst aan de onderste 4 borden werd gedacht…laat het daar nu 
precies fout voor de heren zijn gegaan! Met ietwat meer geluk of minder pech 
hadden wij Onésimus kunnen “bestelen”. U kunt het tegenverslag hier lezen… 
(http://www.schakenbijonesimus.nl/). Hieronder `n staatje met de teamratings 
van de 1e ronde…  
 
Onesimus 1  1780 
Charlois/Europoort 5 1753 
De Zwarte Pion 1 1724 
HZP Schiedam 2 1714 
IJsselmonde 1  1694 
Krimpen a/d IJssel 4 1662 
Ashtapada 1  1640 
Oostflakkee 2  1537 
Aad Juijn,  ©Foto`s Elise Juijn
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Ashtapada 1 – HZP Schiedam 2  3-5 RSB 2e ronde 
 
Voor donderdag 14 oktober stond deze ontmoeting op de rol. Ashtapada heeft 
de één na laagst gemiddelde teamrating van klasse 2A  maar de heren uit 
Hoogvliet hadden in de eerste ronde wèl al gewonnen in en van Krimpen a/d 
IJssel 4! Vorig seizoen kregen we ook al met de Hoogvlietenaren van doen en 
kwamen we er met `n blauw oog vanaf (4-4). Van onderschatting kon dus geen 
sprake zijn en bovendien waren we op volle sterkte… 
 
…`s middags liep ik met onze trouwe viervoeter, `n tienjarig Boxerteefje, in 
diepe gedachten verzonken langs de Nieuwe Haven in de Gorzen. Juist nog nèt 
op tijd ontwaarde ik `n riante donkerkleurige bolide die recht op ons 
afscheurde. Het scheelde maar bar weinig of m`n Boxer en ik hadden ongewild 
onze zwemkunsten mogen vertonen in het viezige maar vooral koude water 
van de Nieuwe Haven! Mijn eerste gedachte…” wat `n klere tokkie”. De 
“automobilist” stopte net op tijd en draaide zijn raam open, ik had het kunnen 
weten…het bleek te gaan om voormalig Ashtapada lid Arjan Schouteren. In `n 
fractie van `n seconde vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats en begreep ik 
waarom deze man uit Hoogvliet is verbannen en uiteindelijk in het 2e team van 
HZP Schiedam verzeilde!  Het behoeft weinig commentaar waarom uitgerekend 
ondergetekende, teamleider van het 2e is…u weet dat ik 13 jaar café-uitbater 
ben geweest en dus vrij goed met de ietwat ongepolijste ziel  bekend ben… 
 
Michelle Juijn en Pieter Jan van Beelen besloten in de hoedanigheid van 
supporters mee te gaan hoewel Pieter Jan de gehele avond met zijn huiswerk 
bezig was. Het betrof `n cursus Franse taal! Wij hebben in de persoon van Ton 
der Kinderen eerder met dit bizarre fenomeen van doen gehad. Ik vermoed dat 
een of andere schaker ooit eens heeft gezegd…”joh, je moet eens Frans gaan 
bestuderen!”…wat dan vervolgens weer al te letterlijk is opgevat.   
 
Beter ten halve gekeerd dan je voortanden kwijt… 
Ronald (1767) had zwart aan 4. Willem v/d Pijl (1625) hield het witte 
voordeeltje goed vast en Ronald zat met `n lastige loper op c8 opgezadeld. Het 
pionnencentrum was nogal statisch geworden en dit leek Willem het juiste 
moment om (vroeg in de avond) `n remise aanbod te plaatsen…Ronald 
antwoordde “ik zal het even mijn teamleider voorleggen”…waarop Willem 
riposteerde met iets in de trant van ”dat maak je toch zeker zelf wel uit!”. 
Willem snapt natuurlijk niet dat het bij HZPS geen anarchistische bende is…en 
dat je voor `n dergelijk vergrijp je voortanden op het spel zet. Mijn 
preoccupatie met ratings moest ik nu even opzij zetten…Ronald zo`n slordige 
152 punten meer! Een blik op de stelling van Ronald en de overige stellingen 
deed mij met moeite het licht op groen zetten. ½-½   
  
Appeltje…eitje…1 
Aan het 5e bord (wit) speelde Yannick (1673) tegen één der 
hoofdverantwoordelijken van het (tegenvallende) gelijke spel van vorig seizoen. 
Theo Michielsen (1582!?) maakte vorig seizoen aan bord 2 verschrikkelijk korte 
metten met ons arme Freerk! Yannick was hiervan volledig op de hoogte en 
vloog de nietsvermoedende Theo direct van uit de opening naar de keel…zo 
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moet dat…Theo kwam onder zware druk te staan en leverde in `n 
kamikazeachtige poging zich te bevrijden `n loper in maar er was al niets 
positiefs meer voor handen. Leuk potje koffiehuisschaak van onze junior! ½-1½ 
  

 
Ronald erg vlug klaar...     Yannick...koffiehuisschaak? 
 
Appeltje…eitje…2 
Andries (1633) is met zijn rating wat afgegleden na `n slecht 
Watertorentoernooi (Erasmus). Aan bord 6 (zwart) gezeten is het Andries die 
meteen `n pion buit maakt tegen de sympathieke Jaap Brokaar (1591). Andries 
straalt `n vervaarlijke dadendrang uit en is er alles aan gelegen zijn macabere 
verliespartij uit de 1e ronde naar de categorie  incidenten te verwijzen. 
Wanneer het bij Andries draait dan draait het óók! De 2e pion…`n 3e pion en 
na de 4e pion geloofde Jaap het helemaal. Na afloop van dit miniatuurtje kwam 
Jaap naar mij toe en vroeg me terloops…”hoeveel rating heeft die knaap”? Het 
lag op het puntje van mijn tong om te zeggen…1200. Je weet èchter nooit wat 
de uitwerking van zo`n opmerking is…nou is Jaap niet suïcidaal maar tòch! 
Uitstekend partijtje…Andries! 
½-2½ 
  

 
...ouderwetse "dolle Dries"...    Arthur...raadselachtige damewinsten! 
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Kippenfarm…?! 
Aan bord 8 Arthur (1688). Sinds Arthur en Pieter Jan...Vlaardingen teisteren 
met `n heuse kippenfarm gaat het met het externe schaken van de heren meer 
dan goed. Het verband kan ik nog niet goed duiden maar `n feit is het! Herman 
van Os (1499), ook wel de tovenaar van Oz genaamd, was vanavond duidelijk 
z`n stafje vergeten. Herman heeft mij in het verleden eens `n onvergetelijke 
avond bezorgd…Elise en ik deden 2 jaar geleden mee aan het Schrijvers open. 
Michelle en Opa Theo kwamen die avond mee als toeschouwer. Theo, Michelle 
en ik zaten aan de bar en Elise zat in de speelzaal te zwoegen, Herman komt 
bij ons staan en zegt spontaan maar heel serieus tegen Michelle…”wat leuk…dat 
je bij je dochter komt kijken”…het was geen wrange grap, Herman was 
bloedserieus. Op Michelle ná rolden wij schuddebuikend van de 
barkrukken…Overigens vroeg Willem v/d Pijl (tegenstander van Ronald) tijdens  
`n rookpauze aan Michelle en Elise of zij tweelingzussen waren…verwarring 
alom. Enfin, Arthur kreeg vanavond de dame cadeau van Herman…in de 1e 
ronde leverde Arthur`s tegenstander ook al de dame in! Wat is dit? Herman 
vond het wat vroeg (qua tijd…) om op te geven en probeerde nog…wat?...bij 
Arthur is `n dergelijk surplus in vertrouwde handen… 
½-3½  
 

Niet alles is wat het lijkt…1 
Elise (1606) had wit aan 7 en mocht tegen 
wedstrijdleider/speler Ed de Graaf (1666). 
Elise kwam met voordeel uit de opening 
en Pa Juijn rekende al stiekem op het punt 
en daarmee de teamoverwinning. Elise 
kwam zienderogen beter te staan en 
volkomen gerust op de goede afloop zat ik 
met wat medeverslaafden in het kleine 
maar knusse rookhokje, waar `n klein 
afzuigsysteempje méér werkte als 
ventilator waardoor de rook in ieder geval 
goed gehusseld werd, totdat Jaap Brokaar 
als onheilsboodschapper ons op de hoogte 
stelde van Elise`s opgave! Met spoed naar 
de speelzaal…Elise had zich laten 
beswindelen, pardoes `n toren kwijt…in 
kansrijke positie…uithuilen en volgende 
keer beter (opletten)! Een goed opgezette 
partij en lang op de goede weg…1½-3½  

 ...snif...hier stond Elise nog uitstekend! 
 
Zou het dan toch nog misgaan…de eerste 3 borden waren nog bezig maar daar 
ging het tegen Onésimus juist fout! 
 
Niet alles is wat het lijkt…2 
Ondanks onze “close encounter” eerder die middag kon ik Arjan vanavond wel 
zoenen (bij nader inzien zag ik daar toch vanaf). Arjan (1808) zat tegen zijn 
oud clubgenoten voor de verandering aan bord 3 (wit). Arjan meldde mij vroeg 



 25

in de avond dat tegenstander Ralph Simon (1744) de opening had mishandeld 
en het er niet goed voor Ralph uitzag het zou Arjan zelfs `n pion opleveren. 
Toen ik wat later polshoogte ging nemen zag ik dat Arjan keurig `n pion achter 
stond en de compensatie kon ik ook al niet ontwaren! Leuke humor…dacht ik 
nog. Om de een of andere duistere reden heb ik `n welhaast irrationeel 
vertrouwen in deze man…gek hè! En ja hoor…Ralph gaat iets te voortvarend 
met zijn pionnen richting Arjan`s koning en in `n slagenwisseling heeft Arjan 
plots `n stuk te pakken. Hoe hij het flikt…je zou haast gaan denken dat Arjan 
zijn tegenstanders betaalt! Dit zou bij Arthur trouwens ook wel eens het geval 
kunnen zijn. Vervolgens speelt Arjan het akelig nauwkeurig uit en brengt de 
verlossing over het team…en dat ten koste van zijn oude makkertjes. Keurige 
prestatie Arjan! 1½-4½  
  
Teamleiders onder elkaar… 
Voor `n kratje bier…(grapje). Jan (1708) snapte als teamleider van het eerste 
team precies waarom ik Arjan vanavond niet aan bord 1 wilde hebben. Wat is 
het geval? Ashtapada heeft `n nieuwe bord 1 speler Paul de Freytas (1794) 
aangetrokken, nou is Paul`s rating niet superhoog maar feit is dat hij `n 3e 
klasse KNSB speler was die boven de rating 1900 had en nu weer voorzichtig 
`n comeback maakt. Dergelijke klanten willen zich altijd waarmaken op hun 
nieuwe vereniging en Jan is nou eenmaal `n uitermate taai type! De filosofie 
was dan ook dat Arjan aan 3 zou winnen en Jan misschien `n remise kon 
afdwingen. Paul heeft het niet gratis gekregen! Jan was zelfs teleurgesteld over 
het verlies…De partij kende `n boeiend verloop. Paul zocht de aanval en Jan 
loerde op de counter. Laat op de avond leverde Jan `n kwaliteit in maar had 
daar zeker compensatie voor. De enorme tijdnood deed Jan in feiten de das om! 
Er had meer ingezeten…Tòch `n knappe prestatie…Jan! Saillant detail…na 
afloop van de partij pakte Jan zijn oude ritueel op en verscheurde ten overstaan 
van enkele teamgenoten demonstratief zijn notatieformulier! 2½-4½   
 

 
Jan...uitstekend en gewoon domme pech!  Arjan (l) de verlosser... Freerk (r) kon het 

niet verzieken! 
Verzieken… 
Aan bord 2, zwart, Freerk (1792). Tegenstander is de jonge Joey Brokaar 
(1712), inderdaad de zoon van…Jaap. Vanavond kwam Freerk gedegen uit de 
opening en dat geeft mij altijd `n goed gevoel. Vorige wedstrijd (Onésimus) 
werd Freerk nog verschrikkelijk opgebracht. Joey stond de gehele avond wat 
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beter maar veel concreets was dat niet. De witte druk deed Freerk besluiten `n 
pion te offeren en daarbij naar `n toren met ongelijke lopers eindspel af te 
wikkelen. Joey had 8 minuten en Freerk nog 6…Freerk zei en passant tegen 
me…”als ik het maar niet verziek!”…waarop ik Freerk geruststellend 
antwoordde…”Freerk…je kunt niets meer verzieken…we hebben al 
gewonnen”…tja, zo had Freerk het nog niet bekeken! De torens gingen er 
onvermijdelijk af en `n pot remise eindspel resteerde. Joey stond wat beter op 
tijd maar was hoffelijk en welopgevoed genoeg om in `n dergelijke stand niet 
te proberen Freerk door zijn tijd te jagen…hulde! 3-5  
 
Met de overwinning in de tas…trok de bonte stoet onder de rook van Hoogvliet 
vandaan naar de goede kant van de Maas. Het blijft `n interessant team…dat 
2e. Het is net `n bende Kelten en dat is juist hun kracht…het is mooi om 
teamleider van deze groepsziel te mogen zijn! Wanneer ze je eenmaal als 
stamwijze accepteren heb je het goed bij ze!  
 
Volgende wedstrijd…maandag 08 november HZP Schiedam 2 - IJsselmonde 1… 
 
Aad Juijn  
©Foto`s Elise/Michelle Juijn
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HZP Schiedam 2 – IJsselmonde 1  3-5  RSB Klasse 2a, 
ronde 3 
 
…gelukkig mocht ik laatst invalteamleider van het 3-m team zijn. Na zo`n 
ervaring ga je tòch wat gemakkelijker met nederlagen om…edoch even slikken 
was het wel. Op papier, voor zover dat in het huidige digitale tijdperk nog iets 
waard is, moest IJsselmonde te doen zijn (Al in 1072 komt de naam Islemunda 
voor, er zijn sporen gevonden van vissen, jagen en landbouw vanaf ongeveer 
2500 v.Chr., die gerekend worden tot de Vlaardingencultuur. In 1778 was er 
een eigen raad en begin 19e eeuw omvatte het grondgebied van IJsselmonde 
een groot deel van het huidige Rotterdam-Zuid. Tot 1941 was IJsselmonde een 
zelfstandige gemeente). Tot zover de achtergrond van dit volkske… 
 
Maandag 8 november 20.00u was het zover…de spelers werden naar hun 
plaatsen gedirigeerd door Aad, de teamleider annex wedstrijdleider. In mijn 
voorwoord wees ik nog maar eens met klem op de notatieplicht. Ik heb nu al 
`n tweetal keren `n speler de fout hiermee zien ingaan…het speeltempo is 1 
uur en 3 kwartier per speler voor de gehele partij, u bent verplicht alle zetten 
te noteren…wanneer u nog 5 minuten op uw klok heeft hoeft dit niet meer! 
Resumerend: wanneer uw tegenstander nog 4 minuten heeft en hij/zij dus niet 
meer noteert…maar u heeft nog 6 minuten moet u nog `n minuut noteren en 
hij/zij niet, etc.!  
 
Dit verslag is met pijn in het hart tot stand gekomen…mijn tranen die tijdens 
het schrijven van dit artikel normaliter op het schrijfpapier terecht zouden 
komen en vervolgens de inkt daar enigszins te doen vervagen mag u er nu zelf 
bij bedenken… 
 
Waar is Jantje Beton gebleven…???   
Stemmen uit het verleden…zij herinneren mij aan het betonschaak van Jan 
(1708). Jan speelde aan bord 4 (wit) tegen de 14 jarige Benjamin van deze 
afstammelingen van jagers, vissers en boeren uit de Vlaardingencultuur. David 
van Heusden (1311…sorry Jan) had vanavond zo`n partij waarin alles lukte! 
Zonder rekening te houden met het exorbitante ratingverschil (± 400 Pt.) zocht 
David spel op de damevleugel…Jan zocht spel op de koningsvleugel met oa. de 
bajonetaanval h3 en g4, en daar ging het verschrikkelijk mis. David kreeg `n 
onaantastbaar paard op f4 en de open h-lijn voor `n toren, enfin het werd `n 
traumatische ervaring voor Jan. Geheel verbijsterd en in shocktoestand meldde 
Jan mij dat zoiets hem nog nooit in zijn lange schaakcarrière was 
overkomen…Jan, deze dingen kunnen wel eens gebeuren en gebeuren dus ook! 
Ik heb bijvoorbeeld wel eens van Frans Groeneweg verloren!  Overigens zou ik 
David tekort doen om het hierbij te laten…David, schitterend gespeeld!* 
0-1  
  
Een ongeluk komt nooit alleen!  
Aan bord 1 (zwart) speelde Arjan (1808) tegen André Coenen (1814). Bij André 
weet je nooit waar hij opduikt. Vorig seizoen speelde ik tegen hem toen 
Charlois/Europoort de tegenstander was…het jaar daarvoor speelde hij bij 
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Lombardijen…en nu dan bij IJsselmonde. In een rustige en dus overzichtelijke 
partij post Arjan zijn dame op f4, geheel tegen de geest in van de betreffende 
opening. Zij fungeerde daar als `n soort van trekpleister…zoals dat zo vaak met 
dames gaat werd het spoedig vrij druk om haar heen. Tot het, voor Arjan, 
ontluisterende moment was gekomen dat André met `n eenvoudig pionzetje 
(g4) de schone te grazen had…geen uitweg, geen enkele vluchtweg…tamelijk 
gedesoriënteerd en apathisch feliciteerde Arjan zijn tegenstander met dit 
punt…Tja…ook dit kan gebeuren en gebeurt op zo`n avond als deze dan ook!* 
0-2  
  
Lichtpuntje…nouja, half lichtpuntje. 
Elise (1603) deze keer aan bord 5 (zwart) had in Jan Beij (1696) iemand met 
zo`n 100 rating punten meer tegenover zich. Elise stak `n pion in ruil voor wat 
meer ruimte in de zaak. Jan gaf het kleinood wat later weer terug. Optisch leek 
Jan het betere van het spel te bezitten…veel betekende dit niet. Lopers van 
ongelijke kleur maar alle zware stukken ook nog van de partij deden Elise 
besluiten mij te vragen of remise nog wat was! Gezien de stand en de 
ontwikkelingen op sommige borden leek me dit niet verantwoord. Echter Elise 
zag geen brood in de stelling (was er eigenlijk ook niet) in zo`n geval dwing ik 
mijn spelers niet tot doorspelen, het moet wel gezellig blijven. Caïssa was op 
mijn hand…Jan weigerde het remiseaanbod! Even later na onvermijdelijke 
torenruil bood Jan dan toch maar remise aan en dit werd uiteraard 
aangenomen…gezien het ratingverschil en Elise zwart is dit natuurlijk `n goede 
prestatie, bovendien moet je als teamleider in tijden van schaarste tevreden 
zijn met de wat kleinere opbrengsten.  
½-2½ 
  
…waarom heeft u mij verlaten? 
Als het dan toch tegen zit…dan alle teamellende maar meteen op één avond, 
zal Freerk (1792) ergens gedacht hebben. Aan bord 2 (wit) zette Freerk tegen 
Steef Bergakker (1873) zijn partij wat “amorf” op. Steef mocht de meeste 
ruimte op de damevleugel hebben en zette Freerk spoedig daar onder zware 
druk. De weinig dynamische verdediging van Freerk kraakte behoorlijk. In `n 
ultieme poging om onder Steef`s druk uit te komen stuurde Freerk `n paard de 
vijandelijke linies in. Het idee hierachter was `n tijdelijk kwaliteitsoffer dat 
enkele zetten later weer terug verdiend zou worden. Steef had in ieder geval 
één zet verder gekeken…helaas door `n penning kwam de kwaliteit niet meer 
terug. Een hopeloos eindspel noopte Freerk tot overgave. De hogere machten 
die Freerk vaak hebben bijgestaan…lijken zich niet meer zo voor het schaakspel 
te interesseren. Overigens is Steef natuurlijk `n hoger ingeschaalde speler.* 
½-3½   
  
Sturm und Drang… 
Het lijkt me duidelijk over wie het dan gaat…Aan bord 6 (wit) kwam Andries 
(1633) in zijn bekende onoverzichtelijke patronen terecht. Stanley Brabers 
(1543) gooide daar nog `n aardige schep bovenop door met `n stukoffer de 
toch al wankele konings “veste” van Andries helemaal open te zetten. Eerst nog 
voor slechts één pion maar dat werden er uiteindelijk twee. Het werd `n 
zenuwslopende kwestie en ik moet eerlijk zeggen dat ik het punt eerder op de 
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avond al rekende maar de praktijk viel nogal zwaar tegen. Stanley had `n 
relatief veilige koning en twee verbonden vrijpionnen op Andries` 
koningsvleugel. Met uiterst inventieve middelen bezwoer Andries de vijandelijke 
middelen en schreef op nette wijze het punt bij!  
1½-3½    
  
De dood of de gladiolen… 
Ronald (1767) speelde aan 7 (zwart) tegen Stefan Korstman (1471). De 
slordige 300 ratingpunten verschil ten spijt…Zouden ze bij IJsselmonde aan 
doping doen? Stefan verdedigde zich buitengewoon goed tegen de Blitzkrieg die 
Ronald probeerde te voeren. Het werd nog bedenkelijk toen Stefan `n pion 
incasseerde. Ronald bleef echter koel en compliceerde goed! De kansen die 
Ronald zich hiermee verschafte op de koningsvleugel namen zéér dreigende 
vormen aan. De koning van Stefan werd het open veld in gejaagd. Waarna 
Ronald akelig kalm met nog zo`n 2 minuten op de klok Stefan op `n damewinst 
en matvoering trakteerde…je was het aan je stand verplicht Ronald… de manier 
waarop was èchter voortreffelijk!  
2½-3½ 
  
IJzer met handen breken… 
Arthur (1688) aan bord 8 (wit) had René Verschoor (1595) tegenover zich. 
René wist zich meer ruimte te creëren en daarbij had Arthur `n moeilijke 
hangpion op d3. Het remise aanbod van René was dan ook niet onredelijk maar 
kwam op het moment dat we met 0-2 achterstonden. Helaas moest ik Arthur 
met de lastige mededeling “doorspelen” naar zijn bord terug verwijzen. Ik 
vroeg nog wel aan Arthur of de dames nog op het bord stonden! Arthur heeft in 
de voorgaande 2 partijen namelijk steeds de dame buit weten te maken. Deze 
maal bleef `n dergelijk spelverloop uit…na nog heel lang te hebben geprobeerd 
werd uiteindelijk met voor beiden `n zestal pionnen tot remise overgegaan. 
3-4    

Strijdend ten onder…  
Yannick (1673) zwart aan 3. Wist geheel 
conform de openingsregels van pa Juijn er `n 
verschrikkelijke bende van te maken. Arje 
Willemze (1873) had geen makkie aan ons 
enige jeugdlid. Na `n pionoffer (uiteraard) 
van Yannick in de opening had Arje zijn 
stelling aardig dichtgemetseld. Mede gezien 
de  zorgelijke toestand aan enkele andere 
borden voor ons besloot Yannick tot `n 
gevaarlijk stukoffer waarbij Arje nauwkeurig 
moest spelen. Yannick had veel tijd 
geïnvesteerd maar Arje kwam op dat vlak 
alras in de buurt. Onder `n overweldigende 
belangstelling werd deze cruciale en laatste 
partij door zo`n beetje iedereen die aanwezig 
was gevolgd. In uiterste tijdnood deed 
Yannick `n onreglementaire zet. De 
wedstrijdleider die op dat moment zijn 
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wedstrijdformulier aan het bijwerken was (foei!) werd naar het strijdtoneel 
gemaand. Ik kon niet anders besluiten (Yannick had 54 seconden en Arje 1 
minuut 56 seconden) dan Arje 2 minuten erbij te geven. In mijn haast kreeg ik 
het digitale monster niet goed afgesteld waarna ik van armoe `n oude houten 
klok instelde. Yannick miste nog `n praktisch kansje (volgens Fritz trouwens 
niet)…en kon vervolgens het mat niet meer voorkomen…goede vechtpartij 
Yannick!* 
3-5  
 

 
...inderdaad Yannick...zo trek je volle zalen! 
 
*Momenten waarop ik mijn toetsenbord met `n papieren zakdoekje traanvrij 
maakte. 
 
Het kan dus zomaar verkeren…zou het ècht zo kunnen zijn, dat ik door slechts 
éénmaal als teamleider van het 3e team te fungeren, de vloek van Frans Maas 
over heb genomen…vorig seizoen behaalde Frans als teamleider van het 4e 
team de alleszeggende score van -2!!  Het is misschien wat goedkoop om je 
verlies op deze manier te bespiegelen…er is èchter meer tussen hemel en aarde! 
 
Ik verwacht `n krachtig en mentaal hersteld team bij de volgende uitwedstrijd 
op woensdag 1 december tegen Overflakkee 2 
 
Aad Juijn 
©Foto`s Frans Groeneweg/Elise Juijn 
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HZP Schiedam 3 – Krimpen aan den IJssel 5  2½-5½ 
RSB Klasse 3a Ronde 1 
 
1. R.I. van der Linden  – A. Schols               0 – 1 
2. J. Schrumpf          – J. Knikman            0 – 1 
3. D.A. van Loenen      – J. Willems            0 – 1 
4. D. Vons              – H. Verver             0 – 1 
5. E.J.M. van Loenen    – A. Postma         ½ - ½ 
6. M. Chilton           – S. Cobam           1 – 0 
7. C. Zwanenburg        – E. Hill                   0 – 1 
8. G. Turkenburg        – E. Hermans             1 – 0 
 
Dit jaar mag ik HZP Schiedam 3 als teamleider begeleiden. In deze eerste 
wedstrijd van de competitie 2010-2011 kregen we het 5e van Krimpen op 
bezoek. Zelf hadden we 1 invaller nodig en dat was J. Schrumpf aan bord 2. G. 
Turkenburg was uitermate behulpzaam door zijn plaats aan bord 2 te ruilen 
met de opengevallen plek op bord 8. Hij was ook het eerst gereed met zijn 
partij. Al heel snel had hij een zeer goede stelling, resulterend in mat. Daarna 
ging het toch minder met ons. Aan de borden 1, 2 en 3 verloren we voordat M. 
Chilton aan bord 6 weer wat terug kon doen. Vervolgens verloor C. Zwanenburg. 
Mevrouw Van Loenen speelde remise tegen de voorzitter van de Rotterdamse 
Schaakbond aan bord 5. De partij aan bord 4 ging uiteindelijk met beiderzijds 
nog maar weinig tijd voor ons verloren, want de poging van D. Vons om de 
uitslag voor ons nog een dragelijker aanzien te verschaffen faalde door de 
bedenktijdperikelen.         F.G. Maas 
 

Papendrecht/Alblasserdam 2- HZPS 3  6½-1½  
RSB Klasse 3a Ronde 2 
 
Teamleider Frans Maas had deze week andere zaken aan het moede hoofd. 
Frans is in Hoogeveen en neemt daar o.a. deel aan het 14e Univé 
schaaktoernooi 2010. In zo`n geval moet onze wedstrijdleider extern aan de 
bak…nu meen ik me te herinneren dat het 4e team vorig seizoen onder de 
leiding van Frans met slechts 4 man op kwam dagen…in jawel, u heeft 
hem…Papendrecht! Ik heb dan ook het donkerbruine vermoeden dat Frans 
verkoos, zover als mogelijk uit de buurt van dit ongelukkige oord, zijn heil te 
zoeken! Frans is dit seizoen “gepromoveerd” en gaat zich nu met het 3e team 
bezig houden. De eerste wedstrijd ging reeds met 2½-5½ verloren… 
 
Met het voltallige team en chauffeurs/fotografen/supporters…bestaande uit 3 
van mijn schakende kinderen trokken wij onder gure weersomstandigheden 
naar het dijkdorp Papendrecht (…reeds in vroege tijden was deze nederzetting 
de toegangspoort tot de Alblasserwaard vanuit buurstad Dordrecht. Dat was 
onder andere het geval voor de Rooms-katholieken, ook wel Papen genoemd, 
die bij de doorwaadbare plek in de rivier (de "tricht" of de "drecht") overstaken 
of er een veerdienst onderhielden. De naam Papendrecht kan hierin zijn 
verklaring vinden). Hoe het ook zij…de status van nederzetting is men helaas 
nimmer weten te ontgroeien.  
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Ruud als enige gewonnen!!    Arnold...nieuwe man in team 
 
“Denksportcentrum Papendrecht”…de naam verraadde al wat ik vreesde…er 
werd inderdaad ook “gezellig” gebridged! Daarover straks meer…Ook bij de s.v. 
Papendrecht/Alblasserdam is de recessie voelbaar. Er werden 2 partijen vooruit 
gespeeld van Papendrecht/Alblasserdam 1 (tegen Messemaker 1847  3) en 
uiteraard onze wedstrijd tegen het gelijknamige 2e team. Er was helaas maar 
één wedstrijdformulier beschikbaar (zonder de blauwe en gele 
doordruk!)…enige creativiteit bracht de oplossing…de heren van Messemaker 
kregen op het eind van de avond de uitslag op `n half A viertje, weliswaar fraai 
handgeschreven, naar Gouda mee. Wij kwamen er beter vanaf…er bleken nog 
enkele reeds gebruikte gele (bezoekers) en blauwe (thuisclub) doordrukken 
aanwezig te zijn. Na wat kwaliteitsvergelijk ging ik akkoord met `n blauw 
exemplaar waarop de eerdere uitslagen praktisch niet meer waren te 
ontcijferen…het leverde de wedstrijdleider wat meer schrijfwerk op…maar de 
penningmeester aldaar zal tevreden zijn!  
 
Warm!!...10-0!! 
Aan bord 6 (zwart) had ik de kersverse snelschaakkampioen (doven) van 
Nederland geposteerd! Dick (1556) speelde tegen iemand met de welluidende 
naam Magnus Souverein (1610). Dick kwam al zeer verdacht uit de opening en 
het ging in `n, snelschaakkampioen waardig, razend tempo…helaas wel 
bergafwaarts. Rond half 10 ging Dick mat en maakte mij, door heftig aan het 
boordje van zijn trui te trekken, duidelijk dat hij het erg warm had! Het was 
ook inderdaad niet koud in de zaal. Even later maakte Dick mij tevens duidelijk 
dat hij nog doodziek was van de legendarische Feyenoord deceptie (10-0). Ik 
las van de week trouwens in de krant dat het kengetal van Rotterdam omgezet 
gaat worden van nul tien naar tien nul…Het is trouwens best schokkend te 
noemen dat wij op onze doorgaans nette vereniging `n Hooligan in de 
gelederen hebben! Alles in acht genomen vind ik het toch netjes dat Dick`s 
verlies zich beperkte tot slechts…  
1-0 
 
Brabander… 
Gerard (1633) is sinds lange tijd Brabander, om dit volk beter te begrijpen `n 
voorbeeld: Twee Brabanders zitten samen bij de McDonald’s. Zegt de een tegen 



 33

de ander: "Zeg, lette gij eigenlijk wel us op oew cholesterol?" Zegt de ander: 
"jazeker wel, als ik op de wc zit".  
"Agge op de wc zit?"  
"Ja, dan zit ik op de wc, kik een bietje om me heen en denk dan, goh, leste 
rol..."  
Brabanders denken dus anders (dat weten ze in Rotterdam inmiddels ook). Aan 
bord 2 (zwart) speelt Gerard tegen Dirk Dooren (1654) Dirk verspeelde nog 
voor de tiende zet `n kwaliteit…en het zag er gunstig uit voor ons. Dirk begon 
overigens, naar goed voorbeeld, vanaf de eerste zet aan de rode wijn en zoals 
we weten is oa. door deze eigenschap Dr. Aljechin wereldkampioen geworden! 
Het wijngebruik leverde tenminste één amusant tafereel op. Dirk was even van 
zijn bord gegaan en ontdekte bij terugkomst dat hij plotseling zwart had…en 
dat nu Daan de tegenstander was!... `n tafeltje verder vond Dirk gelukkig de 
geduldig wachtende Gerard weer terug. Gerard besloot zijn zwartveldige 
fianchetto loper te ruilen en dat gaf onoverkomelijk  veel zwaktes die Dirk 
accuraat benutte… 
2-0  
 

 
Dick in gewetensnood...     ...arme Michael 
 
Sardientjes? 
Michael (1507) speelde aan bord 8 (zwart) tegen de jongedame Diana 
Gairabekova (1600). Het is mij al eerder opgevallen dat Michael graag vanuit 
`n gesloten “verdediging” opereert. In zo`n stelling voelt hij zich als `n vis in 
het water…Vanavond was dat net iets anders…Michael zal zich als `n sardientje 
in `n blikje hebben gewaand. De wat oudere lezer kent ze vast nog wel, deze 
op miraculeuze wijze strak ingeblikte visjes op olie of in tomatensaus die in de 
jaren `50 en `60, van de vorige eeuw alweer, veelvuldig op de boterham hun 
uiteindelijke bestemming vonden. Zoals gezegd Michael kon geen vin verroeren 
en wanneer hij `n dreiging probeerde op te lossen kwamen er 2 nieuwe bij! 
Onbegonnen werk…Diana speelde het keurig uit!  
3-0 
  
(ge)Daan… 
Aan bord 3 had Daan (1666) wit. Tegenstander Johnny Nap (1630) zag Daan 
furieus uit de startblokken komen, dit zette wel de witte koning enigszins op de 
tocht. Daan`s vervooruitgeschoven voorpost op e5 vormde de inzet van deze 
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partij. Nadat Daan`s koningsstelling werd opengebroken werd het pas echt 
eng…`n wanhopig noodoffensief inclusief stukoffer werd rustig door Johnny 
opgevangen en bovendien werd eerder genoemde pion op e5 meegepikt. Daan 
probeerde nog met `n stuk achter `n wonder af te dwingen…maar de partij was 
gedaan.  
4-0 
 
Behoorlijk gedesillusioneerd zocht ik de wel èrg frisse buitenlucht op, Yannick, 
Elise en Michelle stonden daar reeds. Evenals `n aantal bridgers…Tijdens een 
van de vroege rookpauzes was er onder de kaarters `n redelijk gemoedelijke 
sfeer. Nu slechts `n tweetal uren verder waren de conversaties eenduidiger. 
Zoals bekend mag zijn speelt men bridge meestal met `n vaste (ingespeelde) 
partner, veelal is dit meteen ook de levenspartner. Ik heb absoluut geen 
verstand van het spel (en wil dat ook niet) maar het lijkt erop dat men evenals 
bij het klaverjassen “slagen” moet binnenhalen…het werd me wel duidelijk, uit 
de conversaties, dat de gemaakte fouten altijd door de partner worden 
veroorzaakt. Ik heb me wel eens laten vertellen wanneer je van je partner 
afwilt je het best samen op `n bridgevereniging kunt gaan?!...enfin het 
maximaal haalbare was vanaf nu `n gelijkspelletje. 
  
Lichtpunt! 
Onze geroemde maar tevens verguisde bord 1 speler Ruud (1766) speelde met 
wit tegen Arie de Kluijver (1662). Bij Ruud weet je nooit hoe de poppetjes 
lopen. Na de opening leek Ruud mij de eerste speler die tegen `n nul zou 
aanlopen, maarliefst 3 pionnen had Ruud gestoken in iets zeer bedenkelijks. 
Een van de kwaliteiten die Ruud goed verstaat is het vissen in troebel water! 
De tegenstander lijkt onder zijn aanstaande winst te verslappen en dan weet 
Ruud met handige kunstgrepen plots levensgevaarlijke wendingen in te 
vlechten. Het was amusant om te zien hoe Ruud met dame, toren en `n 
superpaard de koningsstelling van Arie teisterde. Mat kon slechts door `n 
dameoffer worden voorkomen…waarna de zaak bekeken was…prima resultaat 
Ruud! 
 4-1   
  
"Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren." (Jan 
Hein Donner) 
Maar Els (1443) is voorlopig wel de enige speler van team 3 die nog ongeslagen 
is…heren! Aan bord 5 (wit) is Ron Melger (nieuw lid en dus nog geen rating) 
Els` tegenstander. Tijdens de heenweg in de auto vertelde Els mij hoe haar 
remise uit de eerste ronde tegen RSB voorzitter Arjen Postma tot stand was 
gekomen. Bovendien verklapte Els mij dat sommige schaakmannen best horken 
zijn…het bijvoorbeeld niet of heel laat aanbieden van `n drankje is Els `n doorn 
in het oog. Tja…veel mensen zijn nou eenmaal beter in het zorgen voor zichzelf, 
de tijdgeest heeft de romantiek ingeruild voor de moderne zakelijkheid en 
daarbij heeft de emancipatie beweging de vrouw uit haar status van het zwakke 
geslacht getrokken. Els stelde zich nochtans bescheiden op achter de witten en 
liet aan Ron het initiatief. Els speelde zich goed geconcentreerd naar `n dame 
en 4 toren eindspel…uiteindelijk bleven er voor beide partijen 5 pionnen 
over…en dat bleek genoeg voor de remise. Netjes gespeeld Els!! 
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4½-1½ 
  
Kwaliteitsverschil… 
Marco (1458) speelde met wit aan 7. Koert Timmerman (1617) kreeg het 
initiatief en zo kwam Marco aardig onder druk te staan. Toch hield de interim 
teamleider goede hoop op `n mogelijke remise…Marco had de deur lang dicht 
weten te houden, het was Koert`s paard dat ellende begon te veroorzaken. 
Marco kreeg problemen met zijn zware stukken en moest `n kwaliteit inleveren 
tegen het actieve paard van Koert. Dit kwaliteitsverschil kwam Marco niet meer 
te boven… Koert liet niet meer los.  
5½-1½  
  
Punt…uit!! 
Arnold (1508), de nieuwe man in de gelederen van het 3-m team speelde aan 4 
(zwart) tegen Teus Punt (1615). Aan de achternaam van Teus kan geen 
misverstand zijn over de beoogde score. Arnold zette zijn partij goed en 
degelijk op. Het was zelfs de partij waarover het langst onduidelijkheid over het 
uiteindelijke resultaat bestond. Teus “gooide” alle middelen in de strijd…zoals 
bijvoorbeeld `n colaatje over de tafel. Het overgrote deel kwam naast het bord 
terecht…Teus kreeg met enkele handgebaren de tegenstander van Daan (partij 
was wel beëindigd!) zover de vloer te dweilen…delegeren is ook `n talent. 
Arnold aanschouwde het tafereel met `n glimlach. Op `n zeker moment kwam 
Arnold laat in de avond in de problemen en moest `n kwaliteit inleveren. Teus 
offerde in het verre eindspel de kwaliteit terug in ruil voor `n onhoudbare 
vrijpion, dit gaf de doorslag! Einduitslag 6½-1½  
Er restte mij niets anders dan de blauwe doordruk te ondertekenen en dit voor 
onze club zo nadelige oord meteen te verlaten…dat viel ook al niet mee! Ruud, 
Michael, Marco, Dick en Gerard waren al wat eerder op de avond vertrokken. 
Michelle, Yannick en Arnold hadden de Tom Tom aan boord. Elise, Aad, Daan en 
Els zouden volgen. Helaas waren alle wegen naar de rijksweg door 
werkzaamheden inmiddels afgesloten en de Tom Tom van Michelle gaf als 
hardnekkige suggestie door de versperringen te rijden! Uiteindelijk belandden 
we in het pittoreske dorp Kinderdijk beroemd door zijn molentjes! Daan legde 
mij in de auto uit waar de naam Kinderdijk op gebaseerd was. Door “toeval” 
zagen we plots `n bord dat ons adviseerde het cijfer 2 te volgen en nog wat 
verder was het advies de 5 te volgen…het werkte. Zo kwamen we gelukkig toch 
nog weg… 
 
Tja Frans het spijt me dat we er niet meer uit hebben kunnen halen…je hebt 
jezelf in ieder geval behoedt voor `n 2e afgang in voornoemde nederzetting. 
Ik dank de spelers/chauffeurs/fotografen/supporters en wegwerkers voor de 
moeite en steun. 
 
Volgende wedstrijd: maandag 15 november HZP Schiedam 3 - Nieuwerkerk a/d 
IJssel 3   
 
Aad Juijn 
©Foto`s Elise Juijn 
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HZP Schiedam 3 – Nieuwerkerk aan den IJssel 3-5 
RSB Klasse 3a Ronde 3 
 
Nadat de eerste twee wedstrijden verloren waren gegaan was het derde team 
hard toe aan een overwinning. Maar op dat moment moet je het opnemen 
tegen de koploper. Moeilijk dus. 

 
 
Aan het eerste bord speelde Ruud van der Linden zoals altijd een enerverende 
partij. Zijn tegenstander plaatste een schijnoffer op f7. Ruud nam dit wijselijk 
niet aan, maar hierna stond zijn koning onveilig. Gelukkig had zijn 
tegenstander onvoldoende stukken klaarstaan om direct toe te slaan. Ineens 
ziet Ruud mogelijkheden: hij offert een stuk, krijgt daarmee een koningsaanval, 
terwijl hij gelijktijdig een stuk aanvalt. Helaas gaat het bedreigde stuk terug 
naar een veld vanwaar de dame van Ruud tegengehouden wordt. Ruud blijft de 
kwaliteit achter en verloor. (0-1). 
  
Aan bord 2 hadden Gerard Turkenburg en zijn tegenstander beiden netjes 
ontwikkeld. Er werd veel geruild en daarna stond het erg vast. Gerard kreeg 
remise aangeboden, maar teamleider Frans Maas zei, met het oog op de 
overige borden, doorspelen. Uiteindelijk hadden beiden een toren, een loper en 
7 pionnen en stond het nog vast. Daarom remise (0,5-1,5). 
  
Ook bij Daan van Loenen werd aan het derde bord netjes ontwikkeld en 
ontstond een symmetrische stelling. Het bleef in evenwicht en er werd wat 
geruild. De tegenstander kreeg de open e-lijn, maar Daan bevrijdde zich. Toen 
trapte Daan in een penning wat een stuk kostte, waarna het eindspel verloren 
was (0,5-2,5). 
 
Dick Vons had aan het vierde bord het initiatief: de dame van de tegenstander 
had vrijwel geen ruimte maar moest toch een stuk blijven dekken. Maar het tij 
keerde en Dick verliest zelfs een pion. Er ontstaat een dame-toren eindspel 
waarbij Dick 6 pionnen heeft en zijn tegenstander 7 pionnen, maar Dick heeft 
een actievere toren. Hij verovert twee pionnen en komt een pion voor, maar 
moet door te weinig tijd remise nemen. Prima doorgespeeld in een moeilijk 
eindspel!(1-3). 
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Els van Loenen speelde aan bord 5. Els kon niet voorkomen dat de 
tegenstander een vork kreeg en dat kostte Els een stuk. Maar Els knokte door 
en kreeg zelfs druk op de koning. Het werd erg ingewikkeld met veel penningen 
en Els maakte het nog erg spannend. Ineens was er een grote afruil en bleef 
Els het stuk achter en dat besliste. Prima doorgevochten ondanks een stuk 
achter! (1-4). 
  
Bij Michael Chilton aan bord 6 bleef het lang gelijk terwijl er geleidelijk steeds 
meer geruild werd. Toen ging het mis en raakte Michael 2 pionnen achter in het 
toreneindspel. Dit waren bovendien vrijpionnen en dat was niet meer te houden 
(1-5). 
 
Invaller Nick Wiegman ontwikkelde aan bord 7 veel sneller dan zijn 
tegenstander maar Nick zag nog geen aanknopingspunten voor een aanval. Hij 
probeerde binnen te komen via de open c-lijn maar dat werd afgeslagen. 
Uiteindelijk ontstond een eindspel  waarin Nick het loper paar tegen het 
paardenpaar had en hij had een pluspion. Er werd nog lang doorgevochten. 
Nick slaagde erin om 2 verbonden vrijpionnen te krijgen en dat besliste. Prima 
gedaan! (2-5). 
 

 
 

Bij  Arnold van der Kammen aan bord 8 werd aan verschillende kanten 
gerokeerd. Normaal geeft dit spektakel, maar het bleef lang rustig zonder grote 
dreigingen. Arnold slaagde erin zijn stukken actiever op te stellen en kreeg 
meer ruimte. Hij veroverde een pion en toen hij ook nog schaak met aftrek 
dreigde vond zijn tegenstander dat het genoeg geweest was. Ook een prima 
overwinning (3-5). 
 
Als je in aanmerking neemt dat we tegen de koploper speelden dan ging het 
eigenlijk best goed. We werden nergens weggetikt en we speelden allemaal 
heel geconcentreerd. Als we onder druk stonden of achter kwamen dan bleven 
we kansen zoeken en doorknokken. EEN  COMPLIMENT  VOOR  HET  TEAM. 
Gezien de toch kleine nederlaag tegen de koploper zijn er in de komende 
rondes nog goede mogelijkheden. 
 
Frans Groeneweg    ©Foto`s Elise/Michelle Juijn
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HZP Schiedam 4 - Charlois Europoort 6   2,5-5,5  
Klasse 3B, Ronde 1. 
 
Het nieuwe seizoen is begonnen…zo ook voor ons gedegradeerde 4e team. 
Gedegradeerd??  Ze speelden vorig seizoen toch ook in de 3e klasse? Ja, dat is 
zo. Ik zal even wat in de gangen opgevangen informatie geven over dit 
vreemde gegeven. Na een ontzettend moeizaam seizoen, waarbij het team zo 
ongeveer alles verloor en niet altijd evenveel spelers kon vinden, zouden zij 
naar de 4e klasse degraderen… Wat natuurlijk veel meer kansen biedt voor 
onze dappere spelers en eventuele invallers. Na veel vergaderingen en 
besprekingen kwam het bestuur van de RSB tot de conclusie dat zij maar 1 
volledige poule konden maken in de 4e klasse. Daar zat HZP 4 helaas niet bij, 
dus dat wordt nog even een seizoen doorbikkelen in de 3e klasse…Dat was 
onze conclusie! Dus onze andere conclusie was…ervoor gaan dit jaar! Maar dan 
nu met daadwerkelijk 8 spelers en maar liefst 2 teamleiders! Ondergetekende 
en Aad Juijn (vader van ondergetekende).  
 

 
  
Aad dacht…”Laat ik er nog een vrijwilligersbaantje bij nemen…ik doe nog niet 
genoeg voor de club”. 
  
Hij is teamleider van het 2e team, is wedstrijdleider extern, heeft deze 
prachtige nieuwe website gemaakt (en houdt het bij), maakt de verslagen over 
het 2e team en afgelopen zomer ook voor de RSB PK; wat overigens bij velen 
in hele goede aarde viel! En is nu dan ook medeteamleider van het 4e. Omdat 
het toch ietwat veel werd (ook Aad wordt ouder), vroeg hij aan mij of ik ook 
teamleidster wilde worden van het 4e, zodat we de taken wat meer konden 
verdelen. 
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Dus zo gezegd, zo gedaan. 
  
De eerste wedstrijd van het seizoen en gelijk tegen de sterkste uit de poule; 
Charlois Europoort 6. Op rating zijn ze gemiddeld 150 tot 200 punten sterker 
dan ons team, dus dat beloofde een pittig avondje te worden. 
Maar het 4e team zou het 4e team niet zijn als ze er niet volop tegenaan 
gingen…en ze gingen!! 
 
Bord 3, Ron van Vuuren (1421) met zwart tegen debutant, trotse vader en 
intern speler bij Hoeksche Waard: André Osinga (1582). Het was een aparte 
partij; ik heb er geen andere woorden voor. Het enige wat ontwikkeld was bij 
beiden waren de paarden en hier en daar wat pionnen. André had zijn paarden 
alle vrijheid gegeven om lekker te grazen en Ron was gedwongen om algauw 
zijn paarden terug in de stal zetten. De centrum pionnen van André waren na 
een half uurtje spelen al bijna aan de overkant en de paarden hadden zich flink 
in Ron’s stelling geboord. Ron was flink aan het nadenken hoe hij dit alles kon 
pareren, terwijl André zich zat te vermaken en vol trots over zijn dochter, bord 
1 speelster Angelique Osinga, zat te vertellen in het rookhok en de “kantine”. Ik 
stond bij Ron en hij keek me aan: “Elise, dit kan ik toch beter opgeven? Moet je 
zien hoe ik sta!?”. Tsja, daar had Ron helemaal gelijk in en na ruim een uur 
spelen gingen de eerste stukken de doos in. Helaas Ron, je hebt je best gedaan, 
maar het mocht niet baten! En wat André betreft; hij hield nog meer tijd over 
om als een trotse vader over Angelique te babbelen, waarmee we al met al toch 
een gezellig avondje aan hebben overgehouden. 0-1. 
  
Bord 4, Leo Pletikosic met wit tegen teamleider Gerrit Boer (1640). Ik zag dat 
dit een koningsgambiet werd, maar Gerrit pakte de f-pion niet en deed d5. Een 
Falkbeer tegengambiet werd het dus als ik het goed heb. Leo kon algauw niet 
kort rokeren vanwege de zwarte loper die op c5 stond en de rokade tegen hield. 
Later keek ik weer bij hen en zag dat zwart een geïsoleerde c-pion had en 
Leo`s koning was uit wandelen, alleen werd het een gevaarlijke wandeling. Ik 
zat even van een sigaretje te genieten toen Leo kwam aanlopen. Vol optimisme 
zei hij dat hij er makkelijk een remise kan uitslepen, dus dat het nu wel weer 
goed gaat. Maar de verraderlijke blik in zijn ogen zei eigenlijk wat anders. Maar 
ja, optimisme (realistisch of niet) geeft kracht en dus hoopte ik nog op een half 
puntje.  Ik kom terug naar de zaal…zie ik dat Leo een dame tegen toren achter 
staat en op dat moment geeft hij op. Leo: “Helaas, ik heb verloren, maar je 
hebt gelukkig wel een erg mooie foto van mij overgehouden!” (Ik was ook 
fotografe). Daar kunt u zelf over oordelen, maar ik ben blij dat Leo nog steeds 
erg optimistisch bleef! 0-2. 
 
Bord 6, Jan Verveen (1311) met wit tegen…wat ik mij heb laten vertellen, 
officiële bord 1 speler van het 7e, Adri Jumelet (1552). Zwart staat algauw 
beter en heeft meer ruimte. Later ruilt Jan zijn dame tegen een stuk en een 
toren (eerlijke ruil??). En prompt staat Jan echt verloren, maar Jan gaat door 
en nogmaals prompt, geeft Adri zijn dame kado. Adri staat op, verfrommelt zijn 
notatieblaadje, gooit het op het schaakbord en loopt driftig weg om een 
sigaretje te gaan roken. Voor mensen die zijn reactie nog niet eerder hebben 
meegemaakt en er enigszins van in lichte shock raken…Ik heb het hem vaker 
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zien doen en ik moet zeggen dat hij binnen 5 minuten weer helemaal de oude 
is. En wat betreft Jan? Die was zo trots als een pauw. Hij ontving de 
complimenten met open armen en een nog bredere lach! Goed doorgezet Jan, 
ook al stond je verloren. Je haalde toch het eerste punt binnen! 1-2. 
  
Jan prima resultaat!...Pieter Jan eigen dingen... 
In de tussentijd arriveren er 2 supporters van Charlois Europoort: Peter Kemner 
en John van de Laar. Peter Kemner tegen Aad: “Wij zijn vanavond met een 
Porsche gekomen, maar ja, we zijn in de Gorzen. Is het wel veilig hier?”  
Ik dacht toch echt dat die beste man een grapje maakte, maar wat zie ik op de 
site van C/E? Met de Porsche naar de Gorzen  Ze zijn daadwerkelijk met een 
Porsche gekomen! 
En…hebben jullie hem nog teruggevonden, veilig, heel en wel? Of hebben jullie 
de fietsen toch maar gepakt die in geval van nood voor het clubhuis stonden? 
 
Bord 2, Yvo van der Hoek met wit tegen Jan Hendrik Leopold (1693). We 
hebben nog geen rating van Yvo, maar als we hem intern zien spelen valt het 
niet tegen, dus had mijn vader hem aan 2 gezet. De partij ging redelijk gelijk 
op en het spel was aan de damevleugel te vinden. Eerst staat Yvo een pion 
achter en later wint hij hem weer terug, maar zwart heeft een vrije b-pion en 
dat beslist uiteindelijk de partij. Hij was te ver opgerukt. Een goede partij 
gespeeld Yvo! Zo lang volgehouden en dat aan bord 2! 1-3. 
  
Bord 1, Nick Wiegman (1414) met zwart tegen de (enige) spelende dame en 
dochter van de bord 3 speler, Angelique Osinga (1605). Zij krijgt aardig wat les, 
wat ik eruit begreep (o.a. af en toe van mijn trainer Michel de Wit) en is in 
korte tijd flink wat punten gestegen. Nick zet zijn partij degelijk op, maar 
maakt plots een fout (b5) waardoor Angelique met haar loper op f7 kan slaan 
en eenvoudigweg een pion wint. Maar Nick blijft vechten en wil een aanval op 
zetten door zijn torens te verdubbelen op de f-lijn. Helaas…hij maakt nog een 
fout en geeft een paard kado aan Angelique. Zij wil het beestje natuurlijk wel 
hebben! Er wordt nog even doorgeschaakt en uiteindelijk geeft Nick op. 
Jammer Nick, je hebt het ook niet makkelijk daar aan bord 1. Goed gespeeld! 
En Angelique; jammer van onze speler, maar goed gespeeld, mijn 
complimenten aan jou en de trainers en succes dit jaar! 1-4.  
  
We kunnen nu niet meer winnen, maar theoretisch kan het nog wel tot een 
gelijkspel komen… 
 
Bord 5, Pieter-Jan van Beelen (1396) met zwart tegen Eduard Smits (1512). 
Het word een vrij rustige partij, waarin Pieter-Jan sneller ontwikkelt, maar wel 
een dubbele f-pion erop na houdt.  Ik hoorde van André dat Eduard vaak rustig 
begint en zetje voor zetje beter komt te staan, dus eerlijk gezegd hield ik mijn 
hart vast. Maar het bleef zo’n beetje gelijk qua stelling, alleen niet qua tijd. 
Eduard stond op een moment 30 minuten achter in tijd! Pieter-Jan wint een 
pion in een enkel toren- loper eindspel (lopers van gelijke kleuren), maar 
Eduard wint hem weer terug. Nu staat Eduard weer positioneel wat beter en ze 
besluiten remise. Erg goed van je Pieter Jan! Weer iemand met een Jan in zijn 
naam die niet verliest. 1,5-4,5. 
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Bord 7, Jaap van Loenen (1355) met zwart tegen Lennart Heijnen (1568) en 
oud-mentor/oud-wiskundeleraar van mijn broer Yannick. Weer een 
koningsgambiet, niet aangenomen, maar wel met g5.  Jaap verliest op een 
gegeven moment een pion op b7!? Lennart slaat hem met zijn dame en u weet 
ze zeggen…Sla nooit op b2 of b7 ook al is het goed! Maar Lennart slaat hem 
toch en ondervindt er eigenlijk weinig last van. Later verliest Jaap nog een pion 
en nog wat later geeft hij zijn toren weg. Tsja, en die heb je wel nodig…Helaas 
Jaap, het was een lange partij en je hebt het lang volgehouden! 1,5-5,5. 
  
De laatste partij van de avond! We konden alleen nog maar verliezen, maar wat 
zou het fijn zijn als er nog een Jan zou kunnen winnen. 
Bord 8, Jan Hennevanger (1097) met wit tegen Piet van Dijk (1568). Het wordt 
een gesloten Siciliaan, waarin zwart wat meer ruimte heeft, door a6 en b5 te 
spelen. Het staat lang redelijk gelijk, maar in het eindspel, waar er nog aardig 
wat stukken op het bord staan geeft Piet een paard weg. Verkeerd offer? Later 
ruilt zwart een toren tegen een loper en zo zien we dat Jan een toren voor staat! 
Jan maakt het vervolgens keurig uit door hier en daar matdreigingen te laten 
ontstaan en zo wordt het nog 2,5-5,5. Erg goed gespeeld Jan en uiterlijk gezien 
bleef je erg kalm, ga zo door! 
 
De kop is eraf en de uitkomst is nu al beter dan de uitkomsten van het vorige 
seizoen. En dat tegen het sterkste team van deze poule! 
Alle Jannen hebben gewonnen en Pieter- Jan remise!  
Nou..dat belooft wat voor de komende wedstrijden..o ja, en mensen zonder Jan 
in hun naam: Kom op hè, ga ervoor de komende wedstrijden! Het verslag van 
Charlois Europoort is te vinden op http://www.charloiseuropoort.nl. 
Elise Juijn 

.
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HZP Schiedam 4 – Eeuwig Schaak 1    0,5-7,5 Klasse 
3B  Ronde 2. 
 
De 2e ronde voor onze dappere spelers  zou deze koude, heldere herfstavond 
beginnen. Ik wist dat het geen makkelijk seizoen zou worden voor ons 4e , 
maar eerlijk gezegd was ondergetekende best hoopvol, gezien de ratings van 
sommige ”Eeuwige Schakers”. 
Gemiddeld genomen waren ze natuurlijk wel wat hoger (waaronder  1 van 
plusminus 2000 ELO), 
Maar ja…een teamleidster mag ook dromen hebben! 
 
De Eeuwige Schakers kwamen zo rond 19.30u vanuit Ridderkerk binnen 
druppelen en waren dus allen netjes op tijd.  
Dus om 20.00u zaten alle 16 spelers aan de borden te luisteren naar de 
externe wedstrijdleider Aad Juijn. Totdat hij het startsein gaf…! 
 
 

 
...Yvo kon niet over zijn         Nick kwam redelijk uit de      ...soms zou je die houtjes  
verlies uit!       opening, maar schijn           willen bewerken Ron! 
        bedriegt!  
 
Bord 2, Yvo van der Hoek met wit tegen Willem Barendswaard (2007). 
Ik zat te genieten van een sigaretje met de inval-teamleider van Eeuwig 
Schaak en was erg benieuwd waarom een 2000-speler in de 3e klasse speelt.  
Bleek, dat hij vroeger op hoger niveau had gespeeld en een tijdje was gestopt. 
Hij wilde het wat rustiger aan gaan doen. Aangezien de Ridderkerkse club naast 
zijn woonhuis stond, vond hij het een goed idee om eens daar te gaan kijken. 
Zodoende kwam hij in het 1e terecht, maar speelde wel 3e klasse onderbond. 
Dat vond die beste man niet erg…hij wil gewoon een fijn potje schaken. 
Om 20.40u komt Yvo naar me toe, (ik was net alle borden afgegaan om te 
kijken hoe onze mannen uit de openingen waren gekomen) en ik vreesde al het 
ergste.  
 



 43

Yvo had het schaakspel verward met dammen en liet zijn tegenstander de 
“meerslag gaat voor” -regel benutten.  
3 stukken konden gelijk de doos in en daarop volgde bijna direct dat alle 
stukken de doos in konden. 
Helaas Yvo, maar het was natuurlijk ook een heel pittige tegenstander!  
0-1. 
  
Bord 1, Nick Wiegman (1414) met zwart tegen Frank van Manen (1764). 
Onze bord 1 speler Nick vond ik wel redelijk uit de opening komen. Maar schijn 
bedriegt, want ik hoorde van een intern HZPS-er dat Nick een stuk ging 
verliezen. Dus haastte ik me naar zijn bord en ja hoor…Nick speelde al met een 
paard minder. Maar Nick zou Nick niet zijn als hij niet doorging en zodoende 
probeerde hij nog wat. 
Maar het 2e stuk ging ook al gauw de doos in en dat was niet die van de 
tegenstander. Dus Nick gaf maar op. 
Nick vertelde me, dat hij nogal vervelende familieomstandigheden had en er 
met zijn hoofd niet bij was. 
Je hebt je best gedaan en sterkte met je, de komende tijd, Nick!  
0-2. 
  
Bord 3, Ron van Vuuren (1421) met zwart tegen Arjan Daudey (1763). 
Ron kwam al niet makkelijk uit de opening. Hij had zijn loper op c8 nog niet 
ontwikkeld en zijn toren op a8 ook nog niet. Dus zijn tegenstander had alle 
ruimte om een mooie aanval te beginnen. 
Arjan kreeg een half open f-lijn en daardoor erg veel druk op f7.  
Ik zag het jammer genoeg al aankomen. Werd dit de 0-3?  
Ik kwam de zaal binnen en Ron had net opgegeven. Hij moest ook nog eens 
een stuk inleveren en dat werd hem toch teveel.  
0-3. 
  
Ondergetekende  was al wat minder hoopvol, maar had de moed nog niet 
helemaal verloren. 
(Positieve energie schenkt kracht; en daar blijf ik bij). 
Bord 7, Jaap van Loenen (1355) met zwart tegen Arjen de Jong (1499). 
Dit was 1 van de ratingverschillen die wel meeviel, en Jaap kwam prima uit de 
opening. 
Qua tijd stond Jaap ook nog een half uur voor, dus dat kon bijna niet stuk.  
Later die avond komt Jaap naar me toe en vraagt of hij remise mag aanbieden, 
ook al zou hij eventueel op tijd kunnen winnen. Maar dat maakt niet uit…Jaap 
kon de eer redden tot dan toe, dus ik vond het prima! 
Dat werd met beiden handen aangegrepen door zijn tegenstander en we waren 
nu van die vervelende nul af! 
Jaap, erg goed en degelijk gespeeld!  
0,5-3,5 
  
Bord 8, Jan Hennevanger (1097) met wit tegen Bas Weber (1493). 
Jan had de vorige wedstrijd erg knap uitgemaakt, dus wist ik wat Jan in zijn 
mars heeft. Maar in de opening zit Jan een tijdje na te denken, doet een 
pionzet en laat zo een loper in staan! 
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Zijn tegenstander keek verbaasd en sloeg een beetje verward het stuk. 
Maar Jan bleef met een stalen gezicht zitten, alsof het een offer was. Wat dan 
ook wel weer knap is. 
Maar in het middenspel geeft Jan een toren weg en daarna ook nog een paard 
en dat werd teveel. 
Bleek dat Jan voordat hij het laatste stuk cadeau gaf…hij een toren en een stuk 
kon terugwinnen! 
Bas zag het, maar gelukkig voor Bas… Jan niet! 
Jan, je hebt zeker doorzettingsvermogen, laat dat duidelijk zijn! Maar het 
mocht niet baten. 
0,5-4,5. 
  

 
Elise droomt wat en Jan had zijn avond niet.  Pieter Jan één tempootje te kort! 
 
Bord 5, Pieter Jan van Beelen (1396) met zwart tegen Peter de Weerdt (1310). 
Eindelijk een ratingverschil wat in het voordeel van “ons” scheen te zijn! 
Pieter Jan kwam goed uit de opening en ze kwamen algauw in een 
dubbeltoreneindspel. 
Pieter Jan had een dubbelpion op de e-lijn en een minderheid van 1 pion op de 
dame-vleugel. 
Op een gegeven moment werden alle torens afgeruild en dan is het een kwestie 
van tellen. 
Pieter Jan staat verloren, maar de tegenstander kan het nog fout doen. 
Na goed tellen en rekenen ziet Peter dat het gewonnen is, want Pieter-Jan komt 
1 tempozet te kort.  
Helaas Pieter Jan, maar je hebt bewezen in de afgelopen 2 wedstrijden dat je 
genoeg in je mars hebt! 
Goed gespeeld! 
0,5-5,5. 
  
Bord 6, Jan Verveen (1311) met wit tegen Albert Scholte (1662). 
In de opening “offerde” Jan een pion, alleen was er niet zoveel compensatie 
voor . 
Jan bleef kleine dreiginkjes houden en hield het lang vol, maar verloor nog een 
pion. 
Ze komen in een enkel toreneindspel, waarbij Jan z’n tegenstander 2 
centrumpionnen heeft, die kunnen doorlopen als de torens van het bord af zijn. 
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Tot overmaat van ramp worden die torens geruild! Jan gaat nog door, maar 
verliest uiteindelijk. 
Jammer Jan, je hebt lang stand gehouden! 
0,5-6,5. 
  
Bord 4, Leo Pletikosic met wit tegen Tuvshin Boldoo (1581). 
Van tevoren had ik tegen Leo gezegd dat zijn tegenstander een rating heeft van 
rond de 1600. 
Bij Leo werkt dat, als hij hoort dat hij Tuvshin niet moet onderschatten, dus vol 
moed begon Leo aan zijn partij! 
Leo komt algauw beter uit de opening en zet een mooie aanval op. Hij offert 
een pion voor nog betere kansen.  Maar bij zo’n aanval wordt ook veel tijd 
gebruikt, dus Leo komt in het eindspel in tijdnood met een pion minder.  
Leo heeft een toren en een koning en Tuvshin een toren, koning + randpion.  
Een drukte van jewelste aan bord 4! Mijn vader als wedstrijdleider zit erbij om 
te zorgen dat alles gesmeerd loopt en dat Tuvshin blijft noteren aangezien hij 
nog 8 minuten op de klok heeft. 
Het is een remise stelling maar Tuvshin kan het nog fout doen en Leo ook. Leo 
maakt een fout hier en daar (met nog 2 minuten op de klok) en Tuvshin krijgt 
weer winstkansen. 
Leo blijft vechten en gaat uiteindelijk door zijn vlag. Erg jammer, maar zo is het 
spelletje! 
Erg goed gespeeld Leo, jammer van je tijd! 
  
Zo is de eindstand gekomen op het treurige 0,5-7,5 voor de Eeuwige Schakers. 
De positieve kracht waar ik het eerder over had is helaas naar de Ridderkerkers 
gezonden. 
Hopelijk gaat het de 3e ronde beter op 23-11-2010 tegen Hendrik-Ido 
Ambacht…we gaan er zeker weer tegenaan!! 
 
 
Elise Juijn
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Hendrik Ido Ambacht 2 – HZP Schiedam 4    5-3 
Klasse 3b Ronde 3 
Onze eerste uitwedstrijd met ons 4e team! 
 
Op weg naar het Cultureel centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht, dat 
vlakbij Dordrecht ligt. We moesten 2 invallers inschakelen, omdat Ron van 
Vuuren en Jaap van Loenen beiden niet konden. Voor Ron hadden we oud 
teamleider Frans Maas ingezet en voor Jaap konden we maar niemand vinden. 
In eerste instantie vroegen we het Michelle Juijn, maar zij zag dat niet zitten. 
Maar we konden werkelijk niemand vinden, dus na het nog een keer gevraagd 
(mijn vader ging bijna op z’n knieën) te hebben aan Michelle, stemde zij toe. 
Yannick ging mee als supporter en als getuige. Hij en m’n vader hadden een 
weddenschap lopen over welk team er zou winnen. 
 

 
 
Aad, altijd even optimistisch, zei dat ons team zou gaan winnen en het liefst 
met de cijfers 5-3. Yannick zei dat ze gingen verliezen, maar met hoeveel wist 
hij niet. Als Yannick gelijk zou hebben, krijgt hij van Aad 5 euro en vice versa. 
Het merendeel van ons dappere 4e ging op eigen gelegenheid. Aad en ik 
moesten Yvo van der Hoek en Leo Pletikosic ophalen en Michelle was onze 
navigator; zij reed met Yannick en Tomtom ” Eva” voorop. Yvo stond al te 
wachten bij het clubhuis en Leo zouden wij in Schiedam Oost ophalen om 
19.10u. We kwamen aan in Oost en nog geen Leo. Het was 19.10u en nog geen 
Leo… Aad pakte een briefje met 2 telefoonnummers en vroeg of ik Leo wilde 
bellen. Dus ik bellen. Gaat op dat moment Yvo zijn mobieltje af!? “He Yvo, je 
mobiel gaat af…? Maar wacht eens, volgens mij bel ik jou?”  En ja, ik belde met 
m’n ietwat verward hoofd Yvo op…Nog een keer proberen dan. En op dat 
moment kwam Leo aangelopen! We konden gaan! Het was een rit van 
ongeveer 20 minuten en alles liep zowaar voorspoedig. Om 19.50u kwamen we 
aan en Nick Wiegman was al gearriveerd. Niet lang daarna arriveerde de rest 
van het team, behalve Pieter-Jan. Om klokslag 20.00u kwam hij ook met nog 
een supporter; Arthur Barendregt! Zij waren dus wel verdwaald geraakt. Want 
normaal gezien is Pieter-Jan de navigator en nu was dat Arthur, wat ik 
vernomen heb. Dus de volgende keer maar weer Pieter-Jan laten navigeren?! 
Iedereen zat op zijn/haar plaats en we konden dan ook tijdig beginnen met de 
wedstrijd! 
 
Bord 2, Yvo van der Hoek met zwart tegen Aart Burggraaff (1632). We hadden 
in de auto al over de snelheid van de zetten die Yvo doet. Hij bevestigde dat 
door te zeggen dat hij nooit langer dan 3 kwartier over een partij doet. En zo 
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ook hier. Ik sta de stellingen een beetje te bekijken en kom bij Yvo die net een 
stuk verliest. Oei! En dat al na 5 minuten! Even later kijk ik nogmaals en hij 
staat 2! stukken achter. Het was 20.15u en die stukken konden al in de doos. 
Hier een goeie tip Yvo; Probeer ietwat beter te kijken en zo doe je automatisch 
ook wat langer over de partij. Ik weet het…het is bijna Sinterklaas, maar ik 
wilde dat nog even niet doen laten gelden bij ons vanavond! 
0-1. 
 
   Bord 8, Jan Hennevanger (1097) met zwart tegen Hans Hameetman (1350). 
Op papier staat Jan bijna 300 ELO-punten achter op Hans, dus dat zou een 
pittig avondje voor Jan worden, zo dachten wij. Ik vond Jan niet zo lekker 
staan…een zwartveldige loper op d6, maar ook g6 gespeeld, terwijl Hans ook 
zijn zwarte loper nog had. Maar Jan blijft ijzig koel, al staat hij 3 stukken achter. 
Ik kom weer bij Jan kijken, want  Michelle zat te seinen dat ik naar zijn stelling 
moet kijken. Op dat moment geeft Hans op!! Hij liet een stuk instaan en 
maakte daarna nog een blunder waardoor het mat in 2 ging!Als een ware 
grootmeester ontving hij de felicitaties van ons teamleiders en bovenal bleef hij 
nog steeds ijzig koel. Jan, je hebt nu 2 uit 3…de topscoorder van het 4e. Ga zo 
door!!  1-1. 
  
Bord 7, Michelle Juijn (1435) met wit tegen Roel Pruijsen (1316). Michelle had 
de gehele dag al enige last van buikgriep en dat is geen pretje. Maar naarmate 
de dag vorderde, ging het met haar darmen ook wat beter, dus spelen maar!   
Ze opende c4…iets wat voor Mies als vanzelfsprekend is. Het oude vertrouwde 
“Engels”. Ondertussen om zich heen kijkend naar andere partijen en proberen 
op te pikken waar wij het als teamleiders alias supporters over hebben. Michelle 
is graag op de hoogte van wat er allemaal om haar heen gebeurt. Maar Michelle 
zou Michelle niet zijn als zij die “gezonde” nieuwsgierigheid niet zou hebben. 
Aad, Yannick en ik stonden buiten wederom te genieten van een sigaretje en te 
keuvelen over de partijen en wanneer Michelle naar beneden komt om ons te 
vergezellen. Iets wat ook vanzelfsprekend is. En ja hoor…Daar kwam ze! Ze 
maakte hier en daar een grapje, dat ze een stuk had weggegeven. Maar 
gelukkig was dat niet zo. 10 minuten later…ik had net wat drinken 
besteld…komt Aad naar de bar. “Het is weer feest, want nu staat Mies een stuk 
achter en dat wordt een toren”. Yannick en ik dachten dat dit gewoon een 
slechte grap was, maar ik kom boven en ja…tot overmaat van ramp staat 
Michelle een volle toren achter! Ze ging nog even door en gaf toen op. Ik vroeg 
waar het mis ging, en ze vertelde dat ze f4 had gespeeld, maar het was haar 
ontgaan dat de tegenstander ook “en passant” kon slaan. Dat was tegelijk de 
fout. Jammer meid, misschien de volgende keer beter! Ja gaat in ieder geval 
intern wel goed over het algemeen, dus misschien is dat een schrale troost! 
2-1. 
  
Bord 6, Jan Verveen (1311) met zwart tegen Manuel Rubio Perez (1559). Jan 
kwam erg goed uit de opening en stond zelfs positioneel al gewonnen. Maar dat 
moet je zelf ook zien en Jan zag dat hij wel beter stond, maar hoe moet je dat 
afstraffen? Dus de partij verliep lekker en het kwam steeds gelijkmatiger te 
staan. In het eindspel hadden ze allebei 5 pionnen, 1 toren, 1 dame en Jan had 
een zwartveldige loper en Manuel een paard. Jan stond beter, want de pionnen 
van Manuel stonden bijna allemaal op zwart, maar toe ruilde Jan de lichte 
stukken af en daarmee was ook het voordeeltje weg, dus dat werd remise. 
Gezien het ratingverschil heeft Jan het erg degelijk gespeeld!  Erg goed Jan, je 
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hebt nu 1 remise en 1 keer gewonnen tegen een hoger geplaatste speler. 2,5-
1,5. 
 
4, Leo Pletikosic met zwart tegen Rocky van de Werff (1537). Leo, een speler 
die erg verrassend kan spelen. Met een biertje op soms wat minder, maar 
zonder biertje verrassend goed kan spelen. Hij begon al vroeg aan een biertje 
en liet zelfs mijn vader naar beneden lopen voor een biertje. Die Leo had het 
goed voor mekaar! Al in het begin van de avond staat Leo een stuk voor, voor 
2 pionnen. Dat begon goed…als hij maar niet te overmoedig wordt! Maar het 
ging zowaar erg goed en Leo kon een schaakje geven en zijn tegenstander 
moest er nog een kwaliteit bij weg geven. Dus nu een volle toren voor, voor 
nog steeds 2 pionnen meende ik. Ineens krijgt Leo een prachtige aanval 
gevolgd door ondekbaar mat. Erg goed gespeeld Leo, hou dit zo vol en je 
behaald een erg goede score dit seizoen! 2,5-2,5. 
 
 Bord 5, Pieter Jan van Beelen (1396) met wit tegen Klaas Bax (1708). De 
hoogst geplaatste speler van het team moest tegen Pieter Jan. Ruim 300 ELO 
punten verschil. Pieter Jan verloor hier en daar een pion en later een stuk. Toen 
ik nog eens kwam kijken, stond Pieter Jan 2 stukken achter en dat werd teveel. 
Pieter Jan gaf op. Klaas was te hoog gegrepen en niet gek ook met zoveel 
ratingverschil. Je hebt in ieder geval je best gedaan en ook lang 
tegengesparteld!! Jammer, maar helaas. 3,5-2,5 
 
Bord 1, Nick Wiegman (1414) met wit tegen Johan Kleinbloesem (1695). Nick 
moest verleden week invallen voor ons 3e team aan bord 7 en hij won! Het is 
dezelfde klasse, en hij speelde erg goed! Nu ook, het ging erg goed. Eerst 
stond Nick een pion achter en later won hij hem weer terug. In de opening kon 
Nick zelfs een stuk winnen, maar hij zag het niet. Helaas! Het liep erg gelijk op 
en Nick bood remise aan, maar Johan moest daar niks van weten. In het 
eindspel zagen we dat Nick qua pionnenstructuur slechter stond. Teveel 
groepjes en geïsoleerde pionnen en Johan had 2 groepjes met verbonden 
pionnen. Nick verloor ook nog een pion en dat werd iets teveel van het goede. 
Helaas Nick, je hebt erg goed gespeeld, zeker gezien de rating van je 
tegenstander. Aan bord 1 is het gewoon erg pittig. 4,5-2,5. 
  
Daarmee is de winst uitgesloten, helaas, maar het ging veel  beter dan de 
andere keren! Bord 3, Frans Maas (1533) met wit tegen Egbert-Jan Peusken 
(1611).Het werd een typische Frans partij. Getouwtrek op de vierkante mm. 
Frans staat op een gegeven moment onder druk en lijkt daar later weer onder 
uit te komen.Hij zei al,”als Nick wint of remise speelt, dan ga ik door, anders 
bied ik remise aan”. En Nick verloor, dus Frans bood remise aan en dat werd 
aangenomen. 5-3. 
 
Ik ben erg trots op het team! De invallers hebben hun best gedaan en met de 
vaste spelers gaat het ook wat beter. De verliespartijen worden steeds minder, 
dus dat ziet er hoopvol uit voor de komende keren. De komende 
bondswedstrijd is thuis tegen SO Rotterdam 5 op maandag 10 Januari 2011. 
  
Weer op naar Schiedam, maar waar is Leo? Ik ga in de bar kijken en ja…daar 
staat hij te keuvelen met wat schakers. Het duurde even voor hij naar beneden 
kwam, maar uiteindelijk zaten we allemaal in de auto op weg naar Schiedam! 
©Foto`s/verslag Elise Juijn.  
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Clubgenoten!! 
'Terreur' 
 
De afstandsbediening schijnt reden voor vele ruzies in gezinnen. En dan te 
bedenken dat er tegenwoordig vaak vijf tot tien van die dingen in huis liggen. 
Begrijp je meteen hoeveel ruzies er kunnen zijn! Zo is er één voor de tv, één 
voor de radio, één voor digitaal en één voor anaal, eh, analoog! Eén voor de 
videorecorder, één voor de cassetterecorder, één voor de cd-speler, één voor 
de dvd-speler en niet te vergeten, één voor de elektrische hond en één voor de 
elektrische kat! 
 
Als de tv saai is, probeer ik naar twee zenders tegelijk te kijken. Is het dan nog 
saai, naar drie, of vier, of vijf zenders tegelijk. Daarbij heb je de 
afstandsbediening nogal nodig. Pottenkijkers kan je dan zeker niet gebruiken. 
Mocht je weer eens van plan zijn om te gaan samenhokken, maak dan eerst 
duidelijke afspraken over de afstandsbediening! Jij vijf minuten, ik vijf minuten, 
anders geen hokken. Of je probeert: als het naar vijf zenders tegelijk kijken 
nog saai is, mag jij de afstandsbediening hebben! 
 
Dan kan je ruzies sparen voor echte zaken. Nog zo makkelijk niet, want 
tegenwoordig heb je overal een afstandsbediening voor. Eentje om de 
gordijnen te openen, eentje om de douche aan te zetten, eentje om het bed op 
te maken. En niet te vergeten, eentje om het dak open te schuiven voor een 
beetje zon. Gaan we vanavond een filmpie pakken? Nee gaat niet, ik ben de 
afstandsbediening van de garagedeur kwijt en de afstandsbediening van de 
autodeur heb ik ook in tijden niet gezien. 
 
Ja dat hokken valt tegenwoordig niet mee. Eigenlijk moet je een 
afstandsbediening hebben om je vrouw in beweging te zetten en mocht je een 
vrouw zijn, dan andersom. Dan wordt het, kijken welke afstandsbediening het 
beste werkt! En vergeet vooral niet de batterijen op tijd te verversen! 
 
Vroeger maakte je ruzie over wie de vuilniszak buiten moest zetten. Gaat dat 
ook al met een druk op de afstandsbediening? Dat ding moet trouwens vol 
zitten met lege batterijtjes! Of je maakte ruzie over wie moest afwassen. Daar 
heb je nu een machine voor, met of zonder afstandsbediening! Of stofzuigen, 
wie loopt er nu nog achter zo'n ding aan? Probleem is wel, weer een 
afstandsbediening erbij! Je breekt je nek over die dingen! Je zal toch midden in 
het weekeinde zonder batterij zitten, dan kan je geen kraan of raam meer open 
zetten! 
 
Vrouw, we gaan vanavond uit eten om aan de terreur van die 
afstandsbedieningen te ontsnappen. Dat wil zeggen, als we de 
afstandsbediening van de garage en die van de autodeur kunnen vinden 
natuurlijk! Laat ook maar, we blijven gewoon thuis en gaan mens-erger-je-
nieten! Dat is toch ook leuk? 
 
Funny Falcon 
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Clubgenoten!! 
'Vrouwen' 
 
Waarom is een schaakclub altijd een hengstenbal? En moet daar niet wat aan 
gedaan worden? Wat is er nou leuk aan om alleen maar tegen kerels aan te 
kijken? Als één procent vrouw is, mag je al blij zijn. Een vereniging wil altijd 
groeien, waarom je dan niet op vrouwen richten? Zouden schakers stiekem 
bang zijn voor vrouwen? Sommigen beweren dat vrouwen niet kunnen schaken 
en om er dan ook nog van te verliezen, komt extra hard aan! Maar dat gebeurt 
natuurlijk niet zolang je geen vrouwelijke leden hebt. 
 
Bij de aerobics zitten alleen maar vrouwen. Als de club nou even met hen 
fuseert, zijn we klaar! Was het maar zo makkelijk. Schaken is niet makkelijk, 
vrouwen zijn niet makkelijk en vrouwen én schaken al helemaal niet! Aan 
Donner kunnen we het niet meer vragen en dat is wellicht maar goed ook. Toch 
wel merkwaardig, vrouwen spelen al vroeg met poppen, kerels niet. Is de 
overgang naar die houten poppetjes dan niet snel gemaakt? 
 
Moet je dat zo doen? Vrouwen, bij ons kan je met poppen spelen! Maar daar 
zijn ze nou net uitgegroeid! Dat schiet ook niet op. Kom nou mannen, vijftig 
vrouwen erbij en we zitten over de honderd leden. Of komt er dan niets meer 
van schaken? Wordt het dan een grote rotzooi? Moeten we blij zijn met die 
mannenclub? Had Donner toch gelijk, wat die ook allemaal gezegd mag hebben? 
Ach, een beetje rotzooi is toch juist leuk? Waarom moet alles zo gedisciplineerd? 
Het leven bestaat toch niet alleen uit schaken? Nee, maar op de clubavond wel! 
 
Schaken is met poppetjes spelen, misschien heb je het nog nooit zo gezien, 
maar het is wel zo. Vrouwen spelen als peuter met poppen en mannen doen dat 
als ze volwassen zijn. Zit dat zo, en verander je daar dientengevolge niets aan? 
We zitten in een impasse, om patstelling niet te gebruiken. Maar laten we wel 
zijn, geen knulletje die met poppen wil spelen, waarom op latere leeftijd dan 
ineens wel? De vrouwen zijn hier consequenter, als ze jong zijn vinden ze het 
wel leuk, maar ouder en wijzer geworden, houden ze het voor gezien. 
 
Ach, als er meer vrouwen gaan schaken, komen er honderden kerels meer naar 
de vereniging en zitten we alsnog op één procent. We schieten daar dus geen 
meter mee op! Heb je dat weer, probeer je de club te laten groeien, zet je de 
deur open voor vrouwen, krijg je alleen maar gezeur! Altijd problemen met 
vrouwen of je ze nou wel of niet hebt! Krijgt Donner toch nog gelijk, het recht 
om met poppen te spelen gaat over naar de mannen als ze ouder en grijzer 
worden. 
 
Maar mag het nou niet ietsjes meer zijn, laten we zeggen, vijf procent meer 
vrouw? Vier procent dan? Drie procent? Twee dan? Een procentje meer vrouw? 
Een procent van zeg vijfenvijftig leden is vijf en een half. Vijf en een halve 
vrouw meer moet toch kunnen? Vier en een half dan? Drie en een half? Twee 
en een half? Anderhalf? Een halfje dan? Een halve vrouw meer, toe nou? 
 
D. E. Poppen 



 51

Clubgenoten!! 
'Schaakvoetbal' 
 
Wat is het verschil tussen schaken en voetbal? 
Schaken doe je met de handen en voetbal ook, denk maar aan de inworp en 
die lange slungel in het doel. 
Kan je de tegenstander onderuit trappen als je die bal (de koning) niet kan 
krijgen? Moeilijk, er staat een tafel tussen en daarbij zit ie op een stoel. 
Kan je buitenspel staan? 
Ja, dat is zoiets als schaak staan. 
Waarom hebben wij geen hoekvlaggen? 
Dat zijn de torens, die worden in de hoeken opgesteld. 
Is er sprake van een middenstip? 
Ja het centrum, daar trap je de eerste pion heen. 
Waarom hebben wij geen doelen aan weerszijden? 
Doelen zat bij het schaken. 
Is een reservebankje niet aan te bevelen? 
In de aula staat een bar. 
Als de partij minder gunstig verloopt, kan je er dan stiekem vandoor gaan en 
zo ja, waarom bij voetbal dan niet? 
Is mogelijk, de klok zorgt er wel voor dat er een nul achter je naam genoteerd 
wordt. Bij voetbal zijn ze zo slim niet. 
Waarom geef je voor en na de wedstrijd een hand en niet tijdens? 
Dat is meer iets voor judo of worstelen, bij boksen geef je een vuist en bij 
voetbal een trap. 
Waarom is de buitenspelval nooit populair geworden bij het schaken? 
De enige die dat geprobeerd heeft is Jan Brand, maar toen speelde hij nog bij 
VVK. En dan bedoel ik natuurlijk tijdens zijn simultaanseances aldaar! 
Tijdens het schaken verdwijnen zoveel stukken bij mij. 
Dan schaak je tegen Ronald Lemmen, die kan goochelen. 
Na een schaakpartij ben ik nogal eens ratingpuntjes kwijt! 
Je speelde tegen Aad Juijn, die is op je puntjes uit. 
Op de een of andere manier kom ik niet verder dan remise en op de borden om 
me heen is het niet anders. 
Laat me raden, je speelt bij HZP? 
Soms verbeeld ik me tegen een meisje te schaken. 
Je bent een deur te vroeg afgeslagen, je zit bij de aerobics. 
Iedere keer als ik een partij wil spelen, zie ik door de bomen het bos niet en er 
zijn zo weinig velden. 
Je bent de verkeerde club binnen gestapt, je moet bij een damclub zijn. 
Bij een spelletje verlies ik altijd snel en ik krijg nooit een drankje aangeboden. 
Je speelt tegen de computer, bij HZP ken ik zo niemand. 
Wat hebben deze vragen met schaakvoetbal te maken? 
Niets. 
Is het niet netjes om je tegenstander te waarschuwen als je een stuk kan slaan? 
Zeker, dan kan hij daar wat aan doen en kan je de avond vol schaken. 
En als je mat kan geven is het toch wel zo fatsoenlijk om even te waarschuwen? 
Dat zou in de reglementen opgenomen moeten worden. 
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Je schikt je toch iedere keer weer rot als je tegenstander ineens een combinatie 
heeft? 
Zeker, bij voetbal gaat dat van: geef mij die bal nou maar, anders trap ik je 
toch tegen de grasmat! Maar wij zijn heren of dames, dat schijnt tegenwoordig 
ook te kunnen. Eén nadeeltje misschien, nog meer remises! 
Is schaakvoetbal niet uit de tijd? 
Voor zulke vragen moet je bij Kim Mallebroek zijn. 
Wat is schaakvoetbal eigenlijk? 
Het idee dat je voetbal naar het niveau van schaken kan tillen of andersom, 
daar wil ik vanaf zijn. 
Wat heeft die Kim Mallebroek daarmee te maken? 
Er gaan geruchten dat hij het schaakvoetbal uitgevonden heeft. 
Waarom komt Daniël van Loenen niet in dit stukje voor? 
Dit gaat over schaken en voetbal, niet over verstoppertje en stratego. 
Hoe moeten we aankijken tegen een sliding, een penalty, een tackle, een 
corner, een goal, een keeper en zo meer? 
Raadpleeg het Engelse woordenboek. 
De pass, hoe pas je zo'n geniepige pass toe? 
De loper is daarvoor bij uitstek geschikt. Die gaat schuins van de ene hoek naar 
de andere met de snelheid van één zet! 
Moet er niet halverwege van kleur gewisseld worden? 
Hè? 
Het bord omdraaien? 
Oef! 
Als ik de stoel onder de reet van de tegenstander vandaan trap, pleeg ik dan 
schaakvoetbal? 
Je komt in de buurt. 
En wat betreft het vernuftige hakje? 
Dat moet wel onder de tafel gebeuren. 
Wanneer plegen wij 'hands'? 
De hele avond door! 
De kopbal zal wel onmogelijk zijn? 
Het is taboe om je hoofd te gebruiken! 
Nu begrijp ik waarom er relschoppers voor de deur hangen en er camera's zijn 
geïnstalleerd. 
Een mens moet met de tijd meegaan. 
Maar wat als we straks te doen krijgen met schaaktennis, schaakjudo, 
schaakboksen, schaakbungeejumpen, schaakabseilen, schaakvliegeren, 
schaakklunen, of misschien wel het ergste, schaakdammen? 
Tegenwoordig schaken ook vrouwen en computers, we zijn wel wat gewend! 
 
Funny Falcon 
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Clubgenoten!! 
'Protocol' 
 
Wit heeft voorrang, dames niet. 
Wit speelt tegen zwart als zwart tegen wit speelt. 
Eet met vork en mes. 
Het servet dient om gemorste drank en shag op te ruimen. 
Veroverde stukken dienen in de doos gedeponeerd te worden. 
De klok dient om de tegenstander door de vlag te jagen. 
Het gerecht kan Frans zijn, maar ook Italiaans of Joegoslavisch, Scandinavisch, 
Spaans, Hollands, Siciliaans, Catalaans, Engels, Weens, Russisch en Schots. 
Spreek met twee woorden, maar hou je mond! 
Eet je bordje leeg. 
Twee schakers aan één bordje. 
Kleintjes als Daniël doen een slabbetje voor. 
De messen dienen geslepen te worden voor de aanval. 
Een penning gebruik je om te pennen, een pen om te pennen. 
De pen is niet bij het servies inbegrepen. 
Voor consumpties moet je bij de bar zijn of wachten tot je tegenstander iets 
aanbiedt. 
De consumptiebon is niet alleen voor bier! 
De corvee is ingesteld om ook nog wat beweging te krijgen. 
Schakers legen hun bord met de hand. 
Bitterballen worden geserveerd door Flint. 
Bij HZP is de partij beëindigd als remise overeengekomen is. 
Een goede combinatie is: bier, bitterballen en shag. 
En passant is geen gerecht, geen wandeling, maar Frans. 
Frans is voorzitter. 
Mat is geen onderzetter, geen vloerkleedje en ook niet dof. 
De gangen zijn: opening, middenspel en eindspel. 
De avond is voorbij als je Wilhelmientje hebt gezien. 
Een stuk is geen lekker wijf, geen rubriek en ook niet kapot. 
Een veld daarentegen ook niet. 
H-lijnen is een h-woord. 
Diagonaal schaken is voor gevorderden. 
Een prettige partij toewensen is liegen. 
Tijdens het verorberen van stukken wordt niet gesmakt. 
Een zet is geen duw, niet de laatste letter van het alfabet, maar het 
rangschikken van je bord. 
Voor het schaken dient men de handen te wassen. 
Ook voor de dames geldt: wees een heer! 
Schakers verschijnen niet in smoking, noch in tenue, noch in enig ander soort 
van kledij. 
De naam Juijn dragen is geen pre. 
Wie niet weg is wordt gezien. 
Een vork is om aan te vallen. 
Een zacht eitje is geen makkelijke partij, maar een toekomstige kip. 
De menukaart vermeldt je tegenstander. 
Het cijfertje is geen prijs, maar de rating. 
Prettige partij. 
 
E. T. I. Quette 
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Clubgenoten!! 
 

'De Schaakdame' 
 

Oh, schone schaakdame, zo rank en slank. 
Je verschijning in hout is zo boud. 

Je gracieuze lijn zo verfijnd. 
De enige vrouw in zo'n enig spel. 
Je doet het zowel recht als schuin. 
Vele pionnen willen dame worden. 

Menig schaker is verliefd op de dame. 
Zonder dame geeft hij op. 

Vierenzestig velden staan tot je beschikking, maar ook een doos. 
Vele mannen beroeren je elke dag. 

Ontelbare analyses worden aan jou besteed. 
Soms neem je één veld, soms wel zeven in één keer. 

Een boom is gesneuveld voor je geboorte. 
Als vrouw ben je toch maar het sterkste stuk. 

Menige strijd wordt door jou in het voordeel beslist. 
Wat kan een koning zonder de dame? 

Je foto prijkt bij schakers aan de muur. 
Kan de wereld zonder vrouw, het schaken niet. 

De dame dekt menig stuk alsof het niets is. 
Ze slaat ook, voor de echte liefhebbers! 

Vele stukken leggen het loodje onder haar bewind. 
Het is wel moeilijk er maar één te hebben. 
Ze deinst echter niet terug voor dameruil! 

Wordt de dame niet bezongen in vele liederen? 
Waarom meestal tot dame promoveren en niet tot paard? 

De dame gaat in haar houten naaktheid onverbloemd over de velden. 
Met lood in de voeten, maar niet omdat ze bang is. 
De ijzeren dame van het slagveld, in houten tenue. 

Overdag huppelt ze over het bord, 's nachts verschijnt zij in de droom. 
Het is het geliefdste stuk, al zal ze niet voor je koken of de vaat doen. 

Zij kriebelt ook niet onder je tenen, ze bezorgt je de overwinning! 
Het ultieme genot voor de schaker. 

 
E. E. N. Heer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen probleemschaak:  
Links: 1 … Dd8-h4 2. g3xh4 Th6-g6+ 3.Kg1-h1 Pe4xf2 mat 
Rechts: 1. Te1-e7 Pc6xe7 2. Pd5xf6+ 
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Kippenpraat!! 
 
Kukelekuu! Ik ben er als de kippen bij om mij, als nieuw lid, aan u voor te 
stellen. Mijn naam is Michel de Haan, woonachtig te V. Ik probeer hier mijn 4 
vriendinnen, en 1 kameraad, in toom te houden. Ja, ik gooi de knuppel maar in 
het hoenderhok! Vier dames, hoe vaak zie je dat in een schaakpartij? 
 
Jacky is de First lady. ’s Avonds gaat ze als eerste (met de kippen) op stok. 
 
Mijn tweede vriendin is Hillary. Ze was een beetje ziekjes laatst, maar voelt 
zich weer kiplekker. 
 
Dan hebben we Nancy, het zusje van Hillary. Altijd vroeg uit de veren! 
 
Betty is een prachtig goudgeel kipje (met de gouden eieren!). 
 
En dan hebben we nog Barry. Een prima kerel, maar ja ik ben toch haantje de 
voorste! 
 
Michel de Haan 
 

 
V.l.n.r. boven: Jacky, Michel en Barry, onder: Hillary, Nancy en Betty 
 
PS ik wil mascotte voor de club zijn (kan ik een ook graantje meepikken!). 
Voorwaarde is wel een naamsverandering: schaakvereniging de Zwarte Haan 
Schiedam. 


