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Redactioneel
Beste HZP-ers,
In uw handen heeft u de nieuwe zomereditie van de Gazette.
Weer een Gazette om trots op te zijn.
Wij zijn verheugd dat u als lezer een bijdrage heeft geleverd en hopen dat u dit
in de toekomst in groten getale blijft doen. De belangrijkste input komt van u:
blijf vooral uw bijdragen insturen, per brief, e-mail, sms, Twitter, Facebook,
LinkedIn, in het oor gefluisterd, per postduif, op welke wijze dan ook.
In deze Gazette vindt u onder andere bijdragen van Aad Juijn, met een trip
terug in het verre verleden,
het verslag van het altijd enerverende Gorzen toernooi.
Afgelopen jaar hebben we met vier teams meegedaan aan de RSB-competitie,
in deze Gazette vindt u hiervan de verslagen van alle team- en persoonlijke
drama's.
We zetten onze clubkampioen en bekerwinnaar uitgebreid in het zonnetje.
En niet te vergeten natuurlijk het voorwoord van onze voorzitter.
Dit, en meer, als u nu de pagina omslaat, onder het genot van een heerlijk
kopje koffie, of iets sterkers.
Op naar het nieuwe seizoen!
Uw redactie: Arthur Barendregt en Pieter Jan van Beelen
Aan deze Gazette hebben meegewerkt:
Frans Maas, Jan Brand, Aad Juijn, Elise Juijn, Michelle Juijn, Frans Groeneweg,
Funny Falcon, Andries Schukking
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Voorwoord van de voorzitter
Verenigingsjaar 1-8-2011 tot en met 31-7-2012.
Ook voor het komende verenigingsjaar hebben we te maken gekregen met een
huurverhoging. Die hebben we kunnen laten vastleggen tot 1 Augustus 2012.
Dat heeft als gevolg dat wij op de komende Algemene Vergadering ons
gedwongen zien om wederom een voorstel tot contributieverhoging in te dienen.
Het bestuur is nu bezig om de jaarstukken en de begroting op te stellen.
Vooralsnog hebben wij een sluitende begroting op het oog.
Algemene Vergadering.
Maandag 5 September 2011, 20.00 uur
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 eindstand. Het 3e en het 4e zijn
in hun groep op de 7e plaats geëindigd en hebben degradatie daarmee kunnen
ontlopen. Het ziet er naar uit dat er een versterkte degradatie komt aan het
einde van het komende seizoen. Er zijn 2 oorzaken:
3 teams degradeerden uit de KNSB-competitie en op de Algemene Vergadering
van de RSB in September 2011 komen hoogstwaarschijnlijk voorstellen aan de
orde met het doel derde en vierde klasse evenwichtiger in te delen.
Contributie.
Contributie kunt U altijd overmaken op ons bankrekeningnummer of anders
contant bij mij. Raadpleeg de penningmeester over Uw contributie. Voor de
contributietabel en de betalingstermijnen: zie elders in deze Gazette.
KNSB.
Op de bondsraadvergaderingen van 27 November 2010 en 18 Juni 2011 zijn
enkele voornemens bekend gemaakt. De KNSB streeft ernaar om in 2014 ook
partijen uit de interne verenigingscompetities voor opname in de ratinglijst in
aanmerking te laten komen. Voorts is het voornemen bekend gemaakt om een
nieuwe ledenadministratie op te zetten. In November 2010 werd uitgebreid stil
gestaan bij de gegevensverstrekking op grond van het KISS-systeem (Kennisen Informatiesysteem voor de Sport) van NOC*NSF, waarmee de bondsraad
accoord ging.
F.G. Maas
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Bord voor je kop…
(hoe Aad Juijn schaken leerde)

Op `n vrije woensdagmiddag ergens in de herfst van het jaar 1968, ik was 10
jaar, verpoosde ik bij mijn vriendje Auke in het rijtjeshuis van zijn ouders. Auke
en ik woonden in dezelfde straat in `n Schiedamse wijk die ik nooit heb
willen/kunnen ontgroeien en daar later zelfs mijn werk wist te creëren. Auke
was het één na jongste kind van één van de drie “dorps” kappers die deze wijk
telde. Het merkwaardige feit deed zich overigens voor dat één van mijn andere
vaste vriendjes de zoon was van één van de twee overige kappers. Het was in
de tijd dat je met `n briefje waarop een van je ouders had geschreven “gedekt
model” naar zo`n kapper werd gestuurd. Auke en ik verveelden ons wat en hij
stelde mij voor om mij schaken te leren! Auke had vele oudere broers en
zussen en ik was al eens getuige geweest van zo`n spelletje schaak tussen
Auke en een van zijn broers. Ik reageerde nogal “spastisch” en hield de boot
ontzettend af! Auke bleef onverantwoord lang aandringen…het is echt makkelijk
en kom op joh, iedereen kan het leren! Nu had ik destijds wel meer van dat
soort weerstanden, zeker waar het betrof het leren van nieuwe spelletjes. We
zullen maar zeggen nogal honkvast, alhoewel met honkballen had ik ook
bepaald niet veel op! Ik kan u vertellen…Auke kon de pot op met z`n
schaakbord erbij. U begrijpt toch wel…je kunt je beter vervelen dan `n gehele
middag houtjes op `n vierkant bord heen en weer te verplaatsen, neen…zo`n
tijdbesteding was voor mij volkomen zinloos…of tòch niet.
…vele jaren later heb mijn houding van toen eens
geëvalueerd. Ik kwam tot `n interessante
ontdekking! Het zit ongeveer zo: Ik was in die tijd
eigenlijk best `n dominant baasje het zgn.
“leiderstype”. Vanuit een ogenschijnlijk
gelijkwaardige relatie “had” ik toch de drang om de
lijnen uit te zetten, u kunt zich voor stellen dat als
ik die woensdagmiddag schaken had geleerd van
Auke hij me zeker de eerste weken alle hoeken van
het bord had laten zien en dat had nou juist het
moeizaam verworven “relatie evenwicht”
verbroken…Auke was best wel `n type dat mij
smakelijk op mijn domheden had gewezen, voor je
het weet is je imago naar de sodemieter. Al met al
dus `n vorm van zelfbescherming…

op deze foto kon Aad nog niet schaken!

…veiliger was het voor mij om het spelletje houtjeschuif rond mijn 16e van mijn
moeder te leren! Mijn moeder en ik damden in die tijd voor geld tegen elkaar…!?
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...aanvulling zakgeld!

Het was evenwel `n zeer welkome aanvulling op mijn zakgeld die tijd…wij
speelden volgens het quitte of dubbel principe beginnend met één gulden! Mijn
moeder had in die tijd net leren schaken en wilde het mij ook leren, het
achterliggende idee was natuurlijk begrijpelijk.
We konden beiden nauwelijks `n loper van `n fiets onderscheiden en dat gaf
mijn moeder het idee dat ze nu ook `n behoorlijke kans had om eens te
winnen…wij speelden overigens zonder de en passant regel en de lange rokade
was even lang als de korte!! Dus koning naar b1 en toren c1. Helaas voor mijn
moeder wist ze in haar korte schaakcarrière slechts eenmaal te winnen,
namelijk de allereerste partij. De liefde tot het hout was geboren
…nu mijn moeder geen partij meer voor mij was zocht ik mijn tegenstanders
buiten de deur. Ik “genoot” in die tijd mijn onderwijs binnen de
Scholengemeenschap “Nieuwelant” te Schiedam. Het was op deze school waar
de kiem werd gelegd voor, wat ik noem, het grote misverstand namelijk de
veronderstelling “dat ik wel `n aardig potje kon schaken”! Wat wilde het geval
nu…?

Atypische jongelui...

Handig gebruik makend van de wetmatigheid “het gelijke trekt het gelijke aan”
verzamelde ik enkele mede “atypische” jongelui om mij heen…U herkent het,
als schaker, vast wel: niet trendgevoelige individuen, types die meestal niet
hun heil binnen de “veiligheid” van de groep zoeken en er doorgaans
“afwijkende” sporten, meningen, filosofieën enz. op na houden. Enfin de
schaakwereld loopt er van over. Onze leraar wiskunde en boekhouden was `n
leraar die sterk door de jaren `50 was gevormd, normen en waarden hoog in
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het vaandel, wars van experimenteel gedrag en als hoofdmotto vooral niet van
de uitgezette paden geraken. Waar de meeste leerlingen de pauze benutten
door stiekem `n sigaretje buiten het schoolplein te roken of de tijd invulden om
indruk op leden van de andere sekse te maken, mochten wij “de nerds” gebruik
maken van zijn leslokaal om onderlinge schaakcompetities te houden. Niemand
van ons speelde op `n schaakvereniging (…vermoedde zelfs het bestaan van
dergelijke gemeenschappen niet eens) waardoor het niveau, weliswaar puur,
maar nogal discutabel was. Tijdens deze sessies wisten de andere spelers mij
overigens met de nodige moeite (dat wel) te overtuigen dat mijn lange rokade
niet helemaal oké was (Kb1-Tc1). De en passant regel was hier niet geheel
onbekend maar iedereen had zo`n beetje `n eigen versie, om nu de strijd
uitsluitend tot op het bord te beperken werd het e.p. slaan uit ons
“spelreglement” geschrapt…
…de speelsterkte zal bij benadering <1000 rating geweest zijn, maar goed,
wanneer je zo iets niet beseft en nog nooit van rating of zoiets hebt gehoord
dan knoei je vrolijk verder in de elitaire veronderstelling dat niemand jou nog
iets zinnigs over de geheimen van het schaakspel hoeft te vertellen. Het wilde
wel eens voorkomen dat ik verloor maar dat was meer uitzondering dan regel.
Langzaamaan maar zéér zeker werd mijn schaakego tot vervaarlijke proporties
opgeblazen…`n proces waarvan ik mij totaal niet bewust was, dus laat staan
enigszins het benul had dat zoiets onvermijdelijk `n keer gigantisch zou
klappen. Zover was het voorlopig nog niet. Onze boekhoud/wiskundeleraar
vertaalde zijn blijk van waardering in lichte mate naar onze cijfers betreffend
zijn twee vakken, `n 5+ kon `n 6- worden wegens goede inzet en juiste
werkhouding! Dit soort “cijfergesjoemel” afgemeten naar de begrippen
sympathie en antipathie is, naar ik dacht, tegenwoordig minder relevant in het
onderwijs…ik weet dit èchter niet zeker.

...doorgeprikt schaakego...

Mijn ouders waren middenstanders en runden `n winkel met de misleidende
naam “café”! Waarom dergelijke etablissementen zich achter dit Franse woord
voor koffie schuilhouden is mij nog steeds niet geheel duidelijk…het zal wel
beter klinken dan “bierhuis” of iets dergelijks. In ieder geval werd dit de plek
waar mijn schaakego volledig werd doorgeprikt om vervolgens met `n
ontluisterende knal te exploderen…(wordt vervolgd)
Aad Juijn
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HET 32e GORZENTOERNOOI...

Voorzitter Frans Maas feliciteert
Toernooiwinnaar Nathanaël Spaan...
Het 32e Gorzentoernooi is gewonnen door Nathanaël Spaan, maar dit ging niet
gemakkelijk. Aan het toernooi, georganiseerd door HZP Schiedam, deden 42
schakers mee. Zij werden, gesorteerd op speelsterkte, verdeeld over 7 groepen
van 6 spelers. Ieder speelde 5 partijen met een bedenktijd van 25 minuten per
persoon. Er waren prijzen voor de eerste drie in iedere groep. Deelnemers
kwamen soms van ver: Purmerend, Blaricum, Klundert en zelfs een deelnemer
uit Litouwen!
De hoofdgroep bestond uit Spaan (ELO rating 2173), van Baarle (2139),
Schakel (1990), Algera (1961), Oosterom (1909) en Juijn (1883). Vooraf waren
Spaan en van Baarle favoriet. HZP had 2 eigen spelers in deze groep: van
Baarle en Juijn.
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In de eerste ronde nam Juijn het met zwart op tegen Spaan. Het ging lang
gelijk op. Toen werd de pionnenstelling voor de koning van Juijn slechter. Door
actief spel wist Juijn echter remise te bereiken tegen een speler met 290 ELO
punten meer! Van Baarle speelde tegen Oosterom. Beiden gingen vol voor de
aanval. De aanval van van Baarle was sterker en hij won door
tijdsoverschrijding. Verder won Schakel van Algera.
In de tweede ronde had Juijn wit tegen Algera. Juijn kon een pionvork plaatsen
en won een paard. Maar Algera kreeg later twee verbonden vrijpionnen en Juijn
kon die niet tegenhouden. Juijn was kwaad op zichzelf: een gewonnen stelling
verliezen! In deze ronde speelden de favorieten tegen elkaar: Spaan had wit
tegen van Baarle. Het bord bleef lang vol. Tenslotte won van Baarle materiaal
en kreeg een verre vrijpion en die besliste. Schakel won van Oosterom, zodat
na deze ronde van Baarle en Schakel beiden 2 punten hadden en de kansen
van Spaan met slechts een halve punt verkeken leken.
In de derde ronde had van Baarle wit tegen Juijn. Juijn kreeg weer 2 verbonden
vrijpionnen tegenover zich. In het eindspel veroverde Juijn die pionnen, maar
toen sloeg de koning van van Baarle toe aan de andere kant van het bord.
Schakel ging met zijn centrumpionnen naar voren tegen Spaan. Maar Spaan
sloeg toe met een paardvork. Verder won Algera van Oosterom. Na de derde
ronde stond van Baarle bovenaan met 3 punten gevold door Schakel en Algera
met 2 punten en Spaan met 1,5 punten.
Na de lunch had Juijn wit tegen Oosterom. Juijn begon wild door vrijwel direct
een paard te offeren, maar Oosterom offerde het paard weer terug. Toen wilde
Oosterom teveel: hij drong met een paard in de stelling van Juijn en toen kon
het paard niet meer terug. Juijn won. In het eindspel ging het voor van Baarle
mis tegen Schakel: van Baarle verloor 2 pionnen en verloor. Spaan veroverde 2
pionnen tegen Algera en besliste met een sterke aanval. Na de voorlaatste
ronde stonden van Baarle en Schakel aan kop met 3 pionnen gevolgd door
Spaan met 2,5 punten, Algera 2 punten, Juijn 1,5 punten en Oosterom helaas
nog zonder punten.
In de laatste ronde moest Juijn het opnemen tegen Schakel, de concurrent van
van Baarle. Van Baarle zei tegen clubgenoot Juijn: “Ik reken op je”. In het
dame-toren eindspel speelde Juijn actief en veroverde twee pionnen wat
genoeg was. Algera had wit tegen van Baarle. De koning van van Baarle was
niet veilig. Algera viel aan en veroverde een pion. In het eindspel hadden
beiden tenslotte slechts 1 toren en 1 pion. Algera haalde een dame en won.
Oosterom viel aan tegen Spaan. Maar de aanvallende pionnen werden door
Spaan geblokkeerd. Uiteindelijk ontstond een eindspel waarin Spaan 1 toren en
1 pion had en Oosterom alleen 1 toren. Spaan zette Oosterom mat.
Dit gaf de volgende eindstand: Spaan 3,5 punt, van Baarle, Algera en Schakel 3
punten, Juijn 2,5 punten en Oosterom 0 punten. Juijn baalde nog steeds van
zijn tweede partij: als hij die inderdaad gewonnen zou hebben was hij gedeeld
eerste geworden!
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In de overige groepen waren de volgende prijswinnaars:
Groep 2: Gewonnen door Piël met 4 punten. Gedeeld tweede met 2,5 punten:
Kastelein, Mulder en den Boer.

Groep 3: Gewonnen door Tillemans met 5 punten, gevolgd door Vlietstra en
Yannick Juijn met 3 punten.

Groep 4: Gewonnen door Brijs met 4 punten, gevolgd door Schukking met 3,5
punten en Bergers en Turkenburg met 2,5 punten.
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Groep 5: Gewonnen door Schrijvers met 4 punten. Gevolgd door Kuijper en
Schakel jr met 3,5 punten.

Groep 6: Hier 3 spelers op de eerste plaats: Vons, Matulatis en Michel met allen
3 punten.

Groep 7: Gewonnen door Michelle Juijn met 4 punten, gevolgd door Melchers
en Dessens met 3 punten.

Hierna kon wedstrijdleider Maas de prijzen uitreiken en konden we terugkijken
op een geslaagd toernooi. (Foto`s:
http://hzpschiedam.blogspot.com/2011/04/het-32e-gorzentoernooi.html )
Verslag/Foto`s: Frans Groeneweg
•
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Wedstrijdbulletin
eindstand RSB-competitie 2010-2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1A
Ap
Charlois Europoort 4 7
Krimpen a/d IJssel 2 7
HZP Schiedam 1
7
RSR Ivoren Toren 3
7
De Pionier 1
7
Oostflakkee 1
7
Overschie 2
7
Dordrecht 3
7

Mp
12
10
9
8
5
5
4
3

Bp
35
33
29
33½
25½
24
24½
19½

1
x
2½
2½
4½
3
3
2½
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2A
Ap
Charlois Europoort 5 7
Onesimus 1
7
IJsselmonde 1
7
Krimpen a/d IJssel 4 7
HZP Schiedam 2
7
Ashtapada 1
7
De Zwarte Pion 1
7
Oostflakkee 2
7

Mp
14
11
8
7
7
5
4
0

Bp
40½
37
31
30
27½
23½
24
10½

1
x
3½
3½
3
1½
0
1½
2½

2
4½
x
2
2½
4
2½
3
½

Mp
13
12
11
8
5
5
2
0

Bp
39½
32½
34
32
26½
24½
18½
16½

1
x
4
2
3
1½
2½
1
2½

2
4
x
4
3½
3½
3
2½
3

Klasse 3A
1. SO Rotterdam 4
2. Maassluis 1
3. Nieuw. a/d IJssel 3
4. Sliedrecht 3
5. Papendr/Albl’dam 2
6. Krimpen a/d IJssel 5
7. HZP Schiedam 3
8. CSV 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

Klasse 3B
Charlois Europoort 6
SO Rotterdam 5
Onesimus 2
Eeuwig Schaak 1
De IJssel 3
Hendrik Ido Ambacht 2
HZP Schiedam 4
WSV 4

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

Mp
14
12
10
8
5
4
2
1

Bp
39½
43½
33
34½
20
24½
16½
12½

2
5½
x
4
2
4
2
3
2½

1
x
3½
3½
3
1½
1½
2½
1

3
5½
4
x
6½
3½
2
3
2½

4
3½
6
1½
x
1
5
5
½

3
4½
6
x
4
3
3½
4
0

2
4½
x
2
2½
0
1
1
1½

4
5
5½
4
x
3½
4½
2½
1

3
6
4
x
2
1½
3½
3
2

5
5
4
4½
7
x
2½
3
4½

6
5
6
6
3
5½
x
4
2½

5
6½
4
5
4½
x
3
3
2½

6
8
5½
4½
3½
5
x
4
2

4
5
4½
6
x
3½
1½
2½
1

3
4½
6
x
3½
2
3½
2
1½

5
6½
4½
6½
4½
x
4
1½
2

4
5
5½
4½
x
3
2½
½
½

7
5½
5
5
3
5
4
x
4

7
6½
5
4
5½
5
4
x
2

6
5½
5
4½
6½
4
x
2½
3½

5
6½
8
6
5
x
3½
3
4

8
5 Kampioen
5½
5½
7½
3½
5½
4 Degradeert
x Degradeert

6
6½
7
4½
5½
4½
x
3
½

8
5½ Kampioen
7½
8
7
5½
6
6 Degradeert
x Degradeert

7
7
5½
5
5½
6½
5½
x
2½

7
5½
7
6
7½
5
5
x
3½

8
5½
5
6
7
6
4½
5½
x

Kampioen
Promotie

Degradeert

8
7 Kampioen
6½ Promotie
6½
7½
4
7½
4½
x Degradeert
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Team 1
CHARLOIS EUROPOORT 4 – HZPSCHIEDAM 1 5.5 – 2.5

Theo...kaakontsteking...

Op maandag 3 januari begon teamleider Jan
Brand de opstelling te regelen voor de
uitwedstrijd van ons eerste team tegen
Charlois Europoort op de vrijdag daarna.
Toen gebeurde er iets merkwaardigs: je zag
het aantal grijze haren bij Jan snel
toenemen toen er steeds meer afmeldingen
kwamen. Maandag moest Jan al 4 invallers
regelen en mogelijk zou daar later zelfs nog
een vijfde invaller bijkomen als de
kaakontsteking van Theo van Zessen niet
snel beter zou worden. En dan moeten we
tegen de koploper!

Gelukkig zitten er ook in ons tweede team erg enthousiaste schakers die dan
direct ja zeggen als er een beroep op hen wordt gedaan. Jan kreeg
toezeggingen van Gerard Turkenburg (3e team!), Andries Schukking, Yannick
Juijn en Elise Juijn. Vervolgens moest Jan nog een invaller zoeken voor zich zelf:
hij regelt het schaken van de jeugd bij de Erker, waar hij dit keer echt niet
gemist kon worden. Gelukkig hebben we nog meer leden die altijd bereid zijn
om iets extra's te doen: Frans Maas zou als teamleider optreden. Daar kwam in
de loop van de week nog een klus bij voor Frans. De kaakontsteking van Theo
herstelde niet snel genoeg. Gelukkig vond Frans op donderdag Arthur
Barendregt bereid om in te vallen.
Ook bij uitwedstrijden van het eerste hebben we normaal een fanclub mee.
Meestal Elise Juijn, Yannick Juijn, Michelle Juijn en soms nog anderen. Elise
maakt dan in principe de foto's. Nu moesten Yannick en Elise spelen. Maar
Michelle was er ook nu weer: zij maakte de foto's en maakte ook
(aan)tekeningen tot zij met dit laatste afgelost zou worden. Een intimiderende
cartoon was reeds op de toiletdeur aangebracht, wij gissen nog of deze cartoon
gericht was aan inval team leider Frans Maas of dat speler/schrijver Frans
Groeneweg de hint in zijn zak mocht steken! Ja…gevoel voor humor hebben ze
daar wel bij Charlois/Europoort…
Frans Groeneweg speelde aan bord 5 tegen Cees van Oosterom die 50 ELO
punten meer heeft. Na de opening had Frans wat minder ruimte, maar
geleidelijk kon hij stukken ruilen, Er ontstond een eindspel met beiden dame,
paard en 7 pionnen, waarbij de pionnen tegenover elkaar stonden. Remise
werd overeengekomen (0.5-0.5). Frans nam de aantekeningen van Michelle
over die het natuurlijk weer prima had bijgehouden.
Gerard Turkenburg nam het aan bord 3 op tegen Jesus Canedo, die 300 ELO
punten meer heeft!!! Maar Gerard is een erg solide speler en hield de stelling in
evenwicht! Er ontstond een eindspel met beiden 2 torens, 2 lichte stukken en 6
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pionnen. Maar de tegenstander had nog maar 6 minuten tegen Gerard 47
minuten. Gerard bood remise aan, de tegenstander keek naar de klok en
accepteerde. Een werkelijke topprestatie van Gerard (1-1).
Aan bord 1 nam Daniël van Loenen het op tegen, oud wereldkampioen Stratego,
Erik van de Berg die 30 ELO punten minder had. Er ontstond een buitengewoon
moeilijk eindspel. Beiden een toren, een loper en 5 pionnen. De lopers waren
van ongelijke kleur. Daniël had op beide vleugels een plus pion, maar de
tegenstander had 3 tegen 1 pionnen in het centrum. Daniël bood remise aan en
dat werd geaccepteerd (1.5 – 1.5).
Aan bord 7 speelde Yannick Juijn tegen Victor van de Wetering. Voor Yannick
een zware klus: Victor heeft ruim 200 ELO punten meer. Michelle had
geschreven dat Yannick (na `n zware blunder) snel 2 pionnen achter kwam. De
dames gingen snel van het bord. Yannick moest flink verdedigen, wat Yannick
niet graag doet. In navolging van zijn vader gaat Yannick graag vol in de
aanval. Yannick kwam wat actiever te staan, maar liep toen tegen meerdere
penningen aan. Dit liep niet goed af, maar Yannick heeft prima door geknokt
tegen een tegenstander met een veel hogere rating. (2.5-1.5).
Arthur Barendregt speelde aan bord 6 tegen het 11 jarige (!) talentje Robin
Lecomte die 117 ELO punten meer heeft. Arthur had een geïsoleerde d-pion
extra, maar had minder ruimte. Geleidelijk bevrijdde Arthur zich, maar kon de
pluspion niet handhaven. Er ontstond een eindspel met allebei een toren en 4
pionnen waarbij de pionnen tegenover elkaar stonden. Arthur bood remise aan.
Maar dit werd geweigerd, terecht want de toren van Arthur moest verdedigen.
Arthur bereikte toch remise. Klasse! (3-2).

...Arthur uitstekende remise!
Ook Aad Juijn had een sterke tegenstander: Gerard Kool heeft 200 ELO punten
meer! Het werd een positionele, gelijk op gaande strijd. Dan, in het eindspel
staan er ineens meerdere pionnen en prise in een onduidelijke stelling. Aad
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heeft wat initiatief. Pionnen worden geruild. Uiteindelijk ontstaat er een
eindspel met beiden 2 torens en 4 pionnen. En Aad bereikte remise (3.5-2.5).
Aan het eind van de avond was Gerard nogal ontdaan over het lawaai tijdens
de wedstrijd. Kennelijk gaat het bij Charlois Europoort normaal anders toe dan
bij ons: uw reporter was niets opgevallen over lawaai. Teamleider Ruud Kok
informeerde of Aad ook last had gehad van het rumoer…Het antwoord was
ontkennend. Zoals wij allen weten, Aad speelt koffiehuisschaak en is dus wel
wat gewend aan herrie daar komt nog bij dat Aad alleen naar de beste zet
zoekt…dus maar één zet “diep” hoeft te “rekenen”.
Andries Schukking speelde aan bord 4 tegen Albert Kamman die 300 ELO
punten meer heeft!!!! Daar trok Andries zich uiteraard niets van aan. Michelle
schreef dat Andries de boel lekker compliceerde en met 2 paarden de aanval
zocht. Toen uw reporter de aantekeningen over nam zei Andries dat hij volgens
de theorie een stuk moest offeren voor 2 pionnen, al kwam het moment
waarop nu wel slecht uit. Andries offerde daarom nog een pion om zijn stukken
beter te activeren. Andries had wat initiatief. Uiteindelijk ontstond er een
eindspel waarin Andries een toren en 2 verbonden vrijpionnen had. Albert had
een toren, een paard en een ver opgerukte vrijpion. Andries moest zijn toren
offeren voor de pion. Albert offerde zijn paard voor een pion van Andries en
toen kwam Andries een paar zetten te kort om zijn overgebleven pion
gevaarlijk te laten worden. Prima volgehouden Andries! (4.5-2.5).
De langst durende partij was van Elise Juijn tegen Angelique Osinga met een
vergelijkbare rating. Elise sloot een loper van Angelique in en viel die aan met
een pion. Elise zei tegen uw reporter dat er stukwinst in zat. Maar Angelique
wist dit toch te voorkomen. Aan het eind van de avond zei Elise dat zij heel
goed gekeken had en dat stukwinst er echt niet in zat. Pa Juijn was niet
overtuigd en kondigde een rondje Fritz aan. Na de loper perikelen stond Elise
wel wat beter, maar uiteindelijk ontstond er een eindspel met beiden een dame,
een toren, 2 lichte stukken en 6 pionnen. Toen ontstond een probleem van Elise
waar zij met haar trainer aan werkt: tijdnood. Elise had nog 20 seconden en
Angelique 8 minuten. Dit lukte natuurlijk niet meer.
Elise...verloor van de klok!
Hierdoor verloor ons team met 5.5-2.5. Gezien de soms enorme rating
verschillen was een nederlaag redelijkerwijs te verwachten. Maar we zijn niet
weggetikt!!! Vijf remises en ook bij de drie nederlagen hebben we tot het laatst
hard geknokt. Uw reporter vindt dat ons team niet één pluim verdient, maar
een heleboel pluimen! Ondanks deze nederlaag handhaaft ons team zijn derde
plaats.
Foto`s/Aantekeningen Michelle Juijn
Verslag Frans Groeneweg
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HZPS 1 afgeslacht door RSR Ivoren Toren 3 met 1,56,5
Inleidend schrijven van uw webmaster/wedstrijdleider extern:
Jan waarschuwde mij maandagavond al dat
hij over ons collectieve falen (2
uitzonderingen) eigenlijk helemaal niets
wilde schrijven…zo ziek was hij van deze
“voorstelling” tja, Jan had zich het
teamleiderschap van het 1e wel even anders
voorgesteld! Het is `n dramatisch slecht
resultaat. Vorige wedstrijd tegen de “oude
dame van zuid” haalden we met 5 invallers
nog 2,5 punt weg uit de groene hel! Nu met
3 invallers slechts 1,5 punt, nota bene nog
gescoord door 2 invallers! Het heeft er alle
schijn van dat men alweer verlangt naar het
Jan werd niet goed...
competitie einde…we moeten nog 2 keer aan
de bak en daar moeten we dan nog 2 matchpunten uit peuteren willen we
volgend seizoen niet met het rebellenteam van Aad Juijn (2e ) opgezadeld
worden! Zoals gezegd er ging vanavond ongelooflijk veel mis aan onze borden
Aad en David kregen de primeur voor het eerst dit seizoen `n nederlaag te
verwerken. Daniël draait ook niet echt en duikelt nu onder de 50%, Theo is nog
niet volledig van `n infectie hersteld en Frans…nou ja vult u dat zelf maar in!
Dan de invallers…tja jongens uit het team van Aad Juijn…Arjan hoopt komend
jaar zijn 40 jarige bestaan te vieren! U, als trouw lezer, heeft vast in het laatste
verslag van team 2 de bespiegelingen rond de (kritieke) leeftijdperioden
gelezen…Arjan is nog slechts `n paar jaren van de 2e pubertijd (midlifecrisis)
verwijderd en daar gaan we dus nog `n hoop plezier aan beleven (hier ligt `n
mooie dòch lastige taak voor onze clubpsycholoog…Arnold ben je paraat?).
Arjan kwam, zag en kreeg voorts geen poot aan de grond. Freerk kende geen
medelij met Ivoren Torens` “gevallen” vrouw (Daniëlle was thuis van de trap
gesodemieterd, naar eigen zeggen) en Freerk wist dus als enige HZPS`er het
volle pond uit z`n partij te peuren.
Andries hield voormalig RSB wedstrijdleider Arrian Rutten op remise. Dan gaan
we nu over naar het strafwerkje van onze gewaardeerde maar o zo geplaagde
teamleider…vergeeft u zijn kortafheid…
Een avond om heel snel te vergeten.
In een wedstrijd die er, gezien de stand op de ranglijst voor ons niet echt
belangrijk meer was, zijn we collectief afgeslacht en vernederd. Misschien was
de uitslag wel een beetje geflatteerd maar wel terecht.
De enige lichtpuntjes waren de invallers Andries Schukking (remise op bord 7)
en Freerk Gerkema (winst aan bord 8).
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Freerk...bewerkstelligde de enige KO...Andries prima halfje!
Daniel van Loenen, (bord 1), verloor het eindspel na een mislukt paardoffer.

...donkere wolken pakken zich samen...
Aad Juijn, (bord 2), leek remise te worden in een toren/lopereindspel met
ieder een zwik pionnen maar Aad verloor toch het eindspel. De pionnen bleken
te sterk.
Theo van Zessen, (bord 4), kwam in het eindspel gewonnen te staan maar gaf
om onverklaarbare redenen zijn goede stelling weg; Theo is nog herstellend
van `n even onverklaarbare infectie!
Frans Groeneweg, (bord 5), kwam langzaam maar zeker onder grote druk te
staan en het gevolg was het verlies van een kwaliteit en een pion in een
hopeloze stand. Opgegeven.
Arjen Schouteren, (bord 6), vergiste zich in de opening en verloor een pion. Hij
speelde veel te snel en gaf in het middenspel een stuk weg en kon opgeven.
Volgende wedstrijd: woensdag 9 maart 2011: Oostflakkee 1 – HZPS 1
Het verslag van RSR Ivoren Toren leest u hier…(om terug te keren gebruikt u
de pijl linksboven in uw browser).
Verslag/Jan Brand
Storyboard/Aad Juijn
Foto`s/Elise Juijn
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OOST FLAKKEE-1 TEGEN HZP SCHIEDAM-1
Afgelopen woensdag ging ons eerste team met 5 schakers op weg naar
Oostflakkee. Slechts 5, want er waren al drie partijen vooruit gespeeld. Zoals
gebruikelijk ging er met ons eerste team weer een fanclub mee die dit keer ook
uit 5 leden bestond (Teamleider Jan Brand, Frans Maas, Elise Juijn, Michelle
Juijn en Frans Groeneweg). Dit tot verrassing van OostFlakkee: hun
wedstrijdleider zei dat Het Zwarte Paard nogal een groep hooligans had
meegenomen (hij houdt kennelijk van voetbal). Maar heel gastvrij kregen ook
de hooligans een consumptie aangeboden.
Vanuit de vooruit gespeelde wedstrijden begonnen we met een 1-2 voorsprong,
waarbij de twee sterkste spelers van OostFlakkee al gespeeld hadden, terwijl
onze sterkste spelers nog moesten spelen. Dit zag er dus erg hoopvol uit. En
het was belangrijk want we konden eventueel nog degraderen.
Maar al snel begon uw reporter er
aan te twijfelen of de voorsprong
wel genoeg was. Aan bord 1
speelde Daniël van Loenen de
pionnen op voor zijn gerokeerde
koning en uw reporter dacht: “Oh,
oh, tegenstander Jan Vonk ruimt
dadelijk die pionnen op met een
stuk offer”. En inderdaad! Dat
wordt een probleem! Maar
Michelle zei even later tegen uw
reporter dat Daniël zeer tevreden
was, want zijn koning was
helemaal veilig en die van Jan
niet! Een tweede “probleem” was Aad Juijn die binnen 4 zetten een pion achter
stond, maar gelukkig vindt Aad dat lekker schaken. Het derde probleem was
Yannick Juijn die van zijn pionnenstelling een rampgebied had gemaakt: een
geïsoleerde dubbelpion op de e-lijn voor zijn koning! Maar op de terugweg in de
auto zei Theo van Zessen dat dit theorie was!
Nu volgt uw reporter al jaren schaaktraining maar hij twijfelde toen wel erg aan
het nut van die training, want hij begrijpt er kennelijk nog niets van. Thuis
gekomen toch maar even nakijken, natuurlijk in de boeken van Euwe (oude
zooi volgens Aad Juijn). Maar het stond er echt: na het rokeren staat de koning
veilig achter de beschermende rij pionnen. En over het centrum vermeldde
Euwe nergens dat een geïsoleerde dubbelpion op de e-lijn voor de koning een
ideaal centrum is. Kon Euwe dan ook niet schaken?
Hoe ging het verder. Zoals gezegd speelde Daniël (2058, alle ratings per 1
februari) met wit tegen Jan Vonk (1747). Jan had dus een stuk geofferd voor 2
pionnen. Maar Jan stond veel minder ontwikkeld en zijn koning stond nogal
open in het centrum. Daniël valt de koning aan met dame, toren en twee
prachtig opgestelde lopers. Er volgt een enorme afruil, waarbij Daniël twee
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pionnen terug krijgt en dus een vol stuk voorstond. Jan vond dat het genoeg
was geweest. Daniël had zo'n 25 minuten nagedacht en Jan een uur meer!
(1-3).
Aan bord 6 speelde Theo van
Zessen (1777) met zwart tegen
Ivo Lagendijk (1741). Ivo
begint met een sterk
pionnencentrum: c4, d4 en e4.
Theo valt dit aan. Er volgt een
ingewikkeld middenspel waarbij
Theo een pion voorkomt, maar
die ook weer verliest. Dan zijn
de centrumpionnen weg en
staan op de vleugels de pionnen
precies tegenover elkaar. Uw
reporter noteerde in zijn
aantekeningen: “remiseachtig”.
Een minuut later meldt Michelle dat Theo gewonnen had: een combinatie
waarbij hij schaak gaf, daarbij een lijn van Ivo onderbrak, waardoor een stuk
van Ivo niet meer gedekt stond en verloren ging. Ivo gaf op. Prima gedaan
door Theo en wat een beoordeling door uw reporter! Hij stopt nu zeker met de
schaaktraining. (1-4)
Yannick Juijn (1704) speelde met
wit tegen Theo Broeders (1750).
Yannick had dus een geïsoleerde
dubbelpion op de e-lijn voor zijn
koning. Theo van Zessen had dus
al op de terugweg uitgelegd dat
de tegenstander de rokade zou
moeten opgeven en dat Yannick
mooie aanvalslijnen zou krijgen
en dus erg actief zou moeten
spelen, terwijl afwikkeling naar
het eindspel natuurlijk een
verloren stelling zou opleveren.
En of Yannick actief speelde! Hij
veroverde via een schijnoffer al snel een pion (aannemen van het schijnoffer
zou Theo de dame hebben gekost). Yannick speelde inderdaad heel actief naar
de koning van Theo, waarbij de stukken van Theo minder goed samenwerkten.
Daarna slaat Yannick met een centrumpion een paard terug waarna zijn
centrum-pionnen weer naast elkaar staan en het nadeel van de geïsoleerde
dubbelpionnen opgelost is. Yannick verovert nog een pion, maar dan lijkt Theo
zich wat te bevrijden. Dan staat er een paard van Yannick in op de damevleugel.
Yannick weigert te dekken en start een koningsaanval. Theo pakt inderdaad het
paard. Yannick gaat op de koning af en geeft op heel creatieve manier mat. Het
had wat korter gekund, maar dit was heel mooi en dan geniet je wat langer.
Yannick, prachtig gedaan. (1-5).
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David van der Mast ((1891) had
zwart tegen Jan van Genderen
(1847). Beiden ontwikkelden keurig
en er ontstond een erg vol centrum.
Toen kwam de eerste voorbode van
moeilijkheden voor David: hij had
een paard aan de kant, wat niet
eenvoudig weer in het spel gebracht
kon worden. Geleidelijk kreeg David
minder ruimte, waarna Jan voor de
koningsaanval ging. David komt
twee pionnen voor, maar Jan staat
veel actiever en David verliest.
Helaas, maar dat overkomt
iedereen af en toe David. (2-5).
Aad Juijn (1883) had wit tegen Johan Dupree (1906). Zoals al vermeld offerde
Aad vrijwel direct op b4. Johan sloeg met zijn c-pion en Aad speelde a3 en er
werd weer geslagen. Aad stond een pion achter maar had half open a- en blijnen in combinatie met een enorm pionnencentrum. Aad blijft het initiatief
houden en gaat in het middenspel vol voor de aanval via de half open a- en blijn, terwijl een toren van Johan helemaal afgesneden is. Aad blijft dreigen, ook
richting de koning. Aad verovert een pion. Dan is er een eindspel waarin beiden
een dame, een toren en 5 pionnen hebben. Johan biedt remise aan, maar Aad
wil doorspelen. Aad blijft actief spelen. Als Johan nog 3,5 minuten bedenktijd
heeft blijft hij in een mindere stelling nadenken tot hij door zijn vlag gaat.
Hiermee wonnen we met 2-6 en zijn we definitief vrij van degradatie zorgen.
We zullen na de laatste ronde ergens in de middenmoot eindigen. Gezien het
aantal invallers dat dit seizoen helaas nodig was, is dit een prima resultaat. Tot
slot nog enkele sfeerplaatjes!
Verslag: Frans Groeneweg
Foto`s: Elise/Michelle Juijn
Storyboard: Aad Juijn
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HZP Schiedam 1 – de Pionier 1 4½-3½
Slotronde 2010/2011 Klasse 1A
Teamleider Jan Brand overhandigde op het eind van de avond zijn
aantekeningen aan mij (Aad Juijn) en vroeg of ik er `n verslag van wilde
maken. Jan zat namelijk wat slecht in zijn tijd…zodoende. Nu had ik zelf `n
ingewikkelde partij waarbij ik mijn concentratie voor de volle 97% nodig had
om mijn aanval niet te laten verwateren. De overige 3% gebruikte ik om het
noodzakelijke nicotine gehalte in mijn bloed op pijl te houden. U begrijpt dat ik
erg weinig van de partijen van mijn lotgenoten mee heb gekregen. Ik vertrouw
in dit verslagje op de aantekeningen van Jan en het op de website van de
Pionier geplaatste beschouwing van Frans Troost. Dus heren…indien u zich niet
terug kan vinden in de becommentariëring van uw partij dan vindt u
mij…vingertje wijzend naar de heren Brand en Troost!
Ging het nog ergens over…?
Voor ons in ieder geval niet!...Vorig seizoen eindigden we 4e met 7 uit 9 en 30
bordpunten. Dit seizoen, na deze overwinning eindigen we 4e+ met 7 uit 9 en
29 bordpunten…zowaar `n achteruitgang dus! Gezien de vele personele
problemen dit seizoen kan ik tòch spreken van `n sterk jaar! Arie Verschoor
(1923) kwam helemaal niet aan spelen toe (gezondheid), Davey Hoogstad
(1887) kon vanwege zijn overvolle agenda slechts 2 x meedoen en Jan Zoorob
(1912) kon door privé omstandigheden slechts 3 x meedoen! Ik kan u
toevertrouwen dat indien we het gehele seizoen op volle sterkte hadden
gedraaid Charlois/Europoort 4 en RSR Ivoren Toren 3 er bepaald niet zonder
kleerscheuren vanaf waren gekomen! Voor de Pionier was er nog wèl iets te
verdienen…bij `n gelijkspelletje waren de heren uit Hellevoetsluis volledig
gevrijwaard van degradatieperikelen geweest. Frans Troost schreef op de
website van de Pionier: Wat er ook gebeurt, Dordrecht 3 kan ons niet voorbij,
zelfs als zij met 8-0 winnen staan ze nog een half bordpunt op ons achter. Dan
Oostflakkee 1, zij moeten met minimaal 1-7 winnen in een uitwedstrijd van het
in vorm zijnde RSR Ivoren Toren 3, lijkt haast onmogelijk. Overschie 2 staat
ook nog onder ons, heeft één wedstrijdpunt minder, maar moet tegen het
sterke Charlois/Europoort 4 minimaal gelijk spelen, ook niet makkelijk...
Terug naar eigen Parochie…
We konden ons verheugen op de terugkeer van Jan Zoorob, wel moesten we
Arie Verschoor en Davey Hoogstad missen maar dit werd opgevangen door
Freerk en Eric op te trommelen! Elise nam `n avondje vrijaf, van de interne,
om zich vervolgens volledig met het vereeuwigen van de spelers bezig te
houden. Teamleider Jan hield z`n praatje en de strijd kon losbranden! De
ratings in het verslag zijn gebaseerd op de februari 2011 lijst van de KNSB.
Vaderschap…
Aan bord 3 (zwart) speelde David (1891) tegen Rik Verhey (1799). David
begon dit seizoen goed met 2 x winst en `n remise, in de 4e ronde nam hij `n
bye (voorteken?) om vervolgens 3 wedstrijden achtereen te verliezen (incl.
deze). Tja…het vaderschap is leuk maar gaat kennelijk tòch ook niet in de
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koude kleren zitten! Rik had er vanavond zin in…door `n welgemikt
kwaliteitsoffer werd de veiligheid van David`s koningsstelling vergelijkbaar met
die van `n partytent…vrije inloop bij de koning zullen we maar zeggen. Rik had
scherp gezien dat zijn dame en paard `n prima samenwerkingsverband konden
aangaan. David moest 2 pionnen geven om de koning te laten overleven.
Uiteindelijk had David 2 torens (2 pionnen minder) tegen Rik `n
pionnenvretende dame en dat werd David fataal!
0-1
…(de)gelijkheid…
Eric (1771) draait intern uitstekend! Vanavond mocht Eric zijn kunnen in `t 1e
team etaleren. Aan bord 8 (wit) kwam Alex van Wieringen (1691) tegenover
hem zitten. Eric let niet op andermans ratings en heeft zoiets van…alles en
iedereen die in de 1e klasse speelt is “link”! Daar zit natuurlijk wat in. Eric
schotelde Alex `n brouwsel, zoals alleen Eric ze verzint, voor. Vroege dameruil
inbegrepen, de heren sprinten vervolgens in no time naar `n volledig gelijk
eindspel met remise als het logische gevolg!
½-1½

Na lange tijd van contemplatie wilde Jan (1912) wel weer eens `n RSB`tje
doen! Aan bord 6 (wit) gezeten, kwam Jan oog in oog met Ben Blakmoor
(1698). Er verscheen uptempo `n compleet idiote stelling…waar “normale”
schakers (…als ze al bestaan) geen touw aan vast konden knopen. Al snel had
Ben `n kwaliteit en pion buitgemaakt (…mogelijk waren dit offers), `n vaag
soort van “compensatie” had Jan wel…De zwarte koning werd `n poosje in het
centrum gehouden. Ik hou ook wel van morbide stellingen…maar wat Jan
uitspookte is vergelijkbaar met geblinddoekt langs de Grand Canyon fietsen!
Het werd ineens wat duidelijker toen Jan mij toevertrouwde dat hij 2 zetten
door elkaar had gehusseld en daardoor zelfs de winst had gemist! Het
knotsgekke spel eindigde op even raadselachtige wijze in remise! Toch nog
knap...Jan!
1-2
Zelf speelde ik (Aad, 1883) aan mijn vertrouwde stek bord 2 (wit). Frank
Sträter (1938) had het clubhuis vanuit Schiebroek per fiets weten te bereiken
(…en dat viel, volgens het verslag van Frans Troost, nogal tegen). Al snel kwam
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Frank erachter dat hem nog `n etappe wachtte maar nu door het Zwarte Woud.
Dat Aad niet zo van het rustige getouwtrek is mag bekend zijn. Vlak voor de
partij is handen schudden heel normaal, Aad voelt dan al stuwingen om meteen
tegenstanders` fikken eraf te bijten! Aad`s gebruikelijke pionoffer in ruil voor
hectiek noopte Frank meteen tot enige voorzichtigheid…nadat Frank 2x `n
strategische onhandigheid beging verdwaalde Frank in zijn Zwarte Woud van
slecht staande stukken. De daarop volgende koningsaanval noopte Frank tot
nog meer verzwakkingen die uiteindelijk door de bomen het Zwarte Woud niet
meer zag en gemat werd.
2-2
Remisezucht…
In het interne verslag van 28 maart (zie Intern) citeert Frans (1826, bord 4 wit)
enthousiast iemand die de oneliner “remise aanbieden is iets voor mietjes”
bezigde tijdens de RSB cursus. Bekijken we even Frans` CV…Frans verloor dit
seizoen 2 x en “behaalde” 4 remises! Zonder enige schaamte bereikte Frans
vanavond de…kom d`r maar in!…juist, de veilige remisehaven! Jan van Dam
(1814) werd het slachtoffer van Frans` “remisezucht” (uitdrukking…Prof. Dr.
Max Euwe). Een rustige positionele opzet (?!) kenmerkte de opening. Er
ontstaat `n strategisch gevecht. Uiteindelijk belandden de heren in `n witveldig
lopereindspel met voor beiden `n aantal pionnen, maar Jan heeft er één meer.
Frans moet dus voor remise vechten…en dat, kunt u begrijpen, is aan Frans`
als aan geen ander toevertrouwd.
2½-2½
De ommekeer…
Aan bord 5 (zwart) speelde Theo (1777) tegen Jan van Huizen (1734). Jan
verkrijgt wat beter spel en bezorgt Theo `n dubbele iso op de c-lijn. Door `n
mindere damezet keerden de kansen volledig. Jan moest er nu `n stuk
tegenaan gooien in ruil voor 2 pionnen om er niet meteen af te gaan. Tot
overmaat van ramp begon de klok langzaam in `n tikkende tijdbom te
veranderen en dat werd jan meteen fataal! Theo`s overwinning betekende
meteen de kanteling van de wedstrijd in ons voordeel!
3½-2½
De wijze uit het oosten…
Inderdaad…dat kan maar over één iemand gaan! Freerk (1766, bord 7 zwart)
sprokkelde in het 2e met pijn en moeite 2 uit 7 bij elkaar. Freerk`s
invalbeurten in het 1e leverden 2 uit 2 op! Rare jongens die wijzen. Fred van
Wieringen (1724) was de opponent. Zoals we verwachtten zette Freerk de
handel gedegen en overzichtelijk op. Passen en meten was het devies. Vrij snel
verdwijnen 2 lichte stukken (ook 2 donkere!) en de dames volgden dit
voorbeeld alras. Uiteindelijk, laat op de avond, hadden beide heren nog `n
paard + zestal pionnen. Na nog wat zetten werd de strijd gestaakt en hadden
we minimaal `n gelijkspelletje op zak!
4-3

24

Tijdbom…
Aan bord 1 (zwart) Danïel (2058) tegen Ernst-Jan Pluim Mentz (2073). De
publiekstrekker van de avond, op rating had deze partij zomaar in de 2e Klasse
KNSB gespeeld kunnen worden. Het werd `n spektakelstuk met `n bijsmaak
voor Danïel. Aanvankelijk speelt het spel zich af binnen bekende patronen.
Langzaam maar beslist zeker verkrijgt Danïel het betere van de partij. Na `n
goed getimed kwaliteitsoffer worden Danïel`s lopers ijzersterk! Ernst-Jan moet
alle zeilen bijzetten en zoekt naarstig naar tegenspel. Zowaar weet Ernst-Jan
zijn paard in de zwarte stelling te krijgen. Danïel verbruikt dan veel tijd.
Uiteindelijk komt Danïel gewonnen te staan maar door de tikkende tijdbom
naast het bord (Daniël nog 2 minuten, Ernst-Jan 6 minuten) mist Danïel de
winst en komt Ernst-Jan er met `n blauw oog vanaf! Remise…Jammer Danïel!
4½-3½
Onze teamleider in gedachten...
Al met al toch nog `n spannend avondje…met hier en daar flitsende partijen.
Het lijkt me dat onze teamleider prima is omgegaan met de ongekend grote
invalperikelen. Maar liefst 17 spelers zijn dit seizoen nodig geweest om de
gaten te vullen…dat is dus 2 teams en `n beetje! De invallers scoorden
tezamen 10½ uit 20! Boven de 50%! Komend seizoen zullen er mogelijk enkele
verschuivingen plaats vinden, maar gezien het behaalde percentage van de
invallers…kunnen we alvast vertrouwen hebben in seizoen 2011/2012! Ik stel u
voor flink te trainen en dus zoveel mogelijk de huishoudelijke bij te wonen,
want de interne bezetting kan en moet beter!
Aantekeningen: Jan Brand Verslag/Storyboard: Aad Juijn Foto`s: Elise Juijn
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Team 2
HZP Schiedam 2 – Krimpen a/d IJssel 4 3½-4½
RSB Klasse 2A, ronde 5
De kranten staan er de laatste tijd vol van: “het Mario Been gevoel”…dat is
zoiets als hoog bij laag blijven beweren dat je ploeg genoeg potentie heeft
alleen zie je dat niet een twee drie in de resultaten terug. Natuurlijk hadden we
maandag 31 januari de winst voor het grijpen maar we misten 2 strafschoppen!
Dat “Mario Been gevoel” begin ik dus te herkennen…
...lief dagboek...
Lief dagboek…dinsdag 1 februari 2011, …viel vanmorgen om 05.30u pas in
slaap…had weer `n wedstrijd met het 2e…enz. Aldus `n passage uit mijn
dagboek.
Moeten we hier van wakker liggen? Ik zeg doen…al is het alleen al uit
solidariteit met uw teamleider. We hebben nu 2 maal gewonnen en evenzoveel
keren verloren…en nog `n gelijkspelletje. Tevens hebben we nog `n “gezellig”
avondje Charlois/Europoort 5 in het vooruitzicht. Daar zullen de punten ook wel
niet vandaan moeten komen. In de laatste ronde komt De Zwarte Pion op
bezoek en die zullen er aan moeten geloven!

Wat is er nu eigenlijk aan de hand met dit 2e achttal? Je kunt er allerlei zaken
bij halen…de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld. Het team dat gisteren aantrad
kende `n gemiddelde leeftijd van 41 jaar! We weten allemaal dat de
midlifecrisis dan voor de deur staat (± 42 tem 49 jaar)…`n vaak turbulente
levensfase waarin men de pubertijd nog eens dunnetjes tracht over te doen,
maar nu met de “intelligentie” van `n volwassene!…tellen we hierbij op dat er
5(!?) vrijgezellen in dit team speelden waarvan Ronald (46 jaar) binnen de
midlifecrisis categorie valt. Jan en Gerard zijn jongere ouderen (55 jaar, de
bewijsdrang is dan praktisch verdwenen). Freerk is op de leeftijd (65 jaar)
normaliter is dan een zekere berusting in aardse onontkoombaarheden
ontstaan (bewijsdrang helemaal weg). Yannick is bijna 17 jaar, naast allerlei
hormonale stuwingen (bewijsdrang) is er vaak sprake van ongekunstelde recht
toe recht aan drives (de zgn. pubertijd). Dan hebben we nog Elise (26 jaar,
vrouw) en dat behoeft volgens wijlen GM Jan Hein Donner geen verdere uitleg.
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Voorts Andries (voorzichtig richting de midlifecrisis, 39 jaar) en dan nog Arthur
met z`n 31 jaar in `n veilige/saaie leeftijdscategorie…dan gaan we ons nu met
de partijen bezig houden.
Om te voldoen aan ons veelal geroemd actualiteitsgevoel zijn de ratings in het
verslag van de laatst gepubliceerde KNSB ratinglijst februari 2011
overgenomen!
Gekker moet het niet worden…
Bord 7 (zwart) was vanavond toebedacht aan Andries (1653). Andries
verbaasde hooglijk, in ieder geval uw teamleider/verslaggever, door `n
kwartier vóór aanvang al aanwezig te zijn! Het nogal drukke privéleven van
Andries zorgt nogal eens voor last minute achtige taferelen. Tegenstander Adrie
van der Waal (1659) had nauwelijks enkele zetten gedaan…ik zat in de foyer
het wedstrijdformulier in te vullen toen Andries mij (na 10 minuten) kwam
melden dat hij `n stuk ging winnen. En jawel hoor…na `n kwartier geloofde
Adrie het verder wel! Daar kom je dan helemaal voor uit Krimpen aan den
IJssel! Overigens ben ik van mening dat dit Krimpense verlies tot hun strijdplan
behoorde…Adrie had `n van niet zo soepel leer gemaakte jas aan en veegde op
nonchalante wijze bij tijd en wijle wat lege flesjes van de tafels wat dan weer
tot uiteenlopende reacties van de overige spelers leidde.
1-0
Computers en vrouwen zullen nooit leren schaken…(GM Jan Hein Donner)
Wat betreft computers heeft Jan Hein sowieso geen gelijk gehad (…er van
uitgaand dat computers ook in de toekomst onzijdig blijven!). Persoonlijk geef
ik de vrouwen nog steeds het voordeel van de twijfel. Elise (1619) speelde met
wit aan 8. Jan Buis (1536) zat tegenover haar. De dames verdwenen vrij vroeg
van het toneel en Elise`s stelling oogde prettiger en bovendien had Elise meer
ruimte. Maar ja…dan komt het begrip killersinstinct om de hoek kijken…ik heb
van Elise begrepen dat Elise`s trainer Michel de Wit dit instinct gaat zien te
activeren. In de partij werd het witte voordeel geruisloos geneutraliseerd en
werd het punt gedeeld.
1½-½
De wederopstanding…
We stappen in de tijdmachine en zetten de meter op 9 november 2009 en dan
komen we precies op tijd om Freerk`s laatste externe winstpartij te
aanschouwen. Freerk (1766) speelde vanavond aan bord 4 (wit) tegen Jos den
Boer (1794). Freerk had er zin in want hij had al snel `n overwicht op de
damevleugel. Vroegtijdige dameruil leverde Freerk de open a-lijn en het
loperpaar op. Met deze middelen werd de druk opgevoerd en dat resulteerde
dan weer in `n pionwinstje. Het overgebleven 4-toren eindspel en de pluspion
werden uitstekend verzilverd! Eindelijk Freerk!!
2½-½
Dat ziet er nog eens goed uit hoor ik u nu zeggen. Dat was mijn gedachtegang
ook. Nou ja je kunt het natuurlijk niet altijd bij het rechte eind hebben. Perslot
van rekening ben ik ook (net) niet perfect.
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De ommezwaai…
Arjan kon vanavond niet, het blijft onbegrijpelijk dat er nog altijd mensen zijn
die privézaken niet kunnen/willen scheiden van belangrijker zaken. Ik krijg die
“lou loene” mentaliteit er maar niet uit! Als stand-in werd Gerard (1634)
opgetrommeld. Met zwart aan bord 3 kreeg hij één van de Krimpense beloftes
tegenover zich. De 13 jarige Robert Casteleijn (nu nog 1729) die tezamen met
de Krimpense bord 1 en 2 speler(tje)s les krijgen van de kersverse RSB
Kampioen Fidemeester Harold van Dijk (2357). Robert vloog naar voren met
z`n pionnen richting Gerard`s koning. Gerard ving het zaakje rustig op en het
werd `n in elkaar geharkte laveerstelling. Gerard`s specialisme! Op mij niet
duidelijke wijze wist Gerard `n pion voor te komen en stond even later
volkomen gewonnen…tot afgrijzen van alles en iedereen met `n HZPS hart liet
Gerard zich vreselijk foppen en ging op bijzondere wijze mat (2 paarden). Na
dit vreselijke echec zat Gerard vol zelf verfoeiing en andere ongemakkelijke
gevoelens! Ik heb Gerard na maandagavond niet meer gesproken en houd nu
angstvallig teletekst in de gaten!
2½-1½
En ongeluk komt nooit alleen…
Arthur (1687) had wit aan 6.
David Berendsen (1758) was
de opponent. Aanvankelijk
zetten de heren de partij
rustig op en dat beeld bleef
lange tijd gehandhaafd. Het
altijd voor de teamleider
moeilijk in te schatten
moment was
aangebroken…remise aan
laten bieden of niet (dit was
op `n moment dat Gerard nog
goed stond). Ik dacht gezien
David`s rating dat `n
remiseaanbod van Arthur geen
kwaad kon, ik heb er verder niets meer van gehoord dus David zal het aanbod
wel afgeslagen hebben. Arthur`s stelling begon verdachte kenmerken uit te
stralen en David zette de aanval in! Arthur vertrouwde mij tussendoor toe dat
het wel te houden zou zijn…Arthur kwam bedrogen uit en met enkele stevige
zetten werd Arthur van het bord getimmerd!
2½-2½
De kop van (Henricus Jacobus) Jut…
Het tragische verhaal van H.J. Jut en waarom de beroemde kermisattractie
naar hem is vernoemd mag uzelf Googlen…Jan (1680) “mocht” in ieder geval
weer eens aan bord 1 (zwart). Diederick Casteleijn (nu nog 1661) en zoals
gezegd leerling van Harold van Dijk. Diederick speelde `n nogal agressieve
opening en trachtte Jan meteen onder druk te zetten…Jan ging niet op de
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gekkigheid (gambietje) in maar kwam desondanks toch voor lastige keuzes te
staan. Nadat Diederick middels `n stukoffer voor 3 pionnen het gehele centrum
in handen kreeg en Jan`s loper i.p.v. b7 naar a6 had gemoeten begon de
ellende. Jan`s dame zag er ook niet goed uit zij stond als het enige zwarte stuk
in het witte wespennest op veld b3. Een penning door `n toren op b1 werd de
zwarte loper op b7 nogal fataal! Echt geluk met je tegenstanders heb je dit
seizoen niet gehad…Jan!
2½-3½
HZPS` hoop in bange dagen…
Yannick (1704) was door z`n
vader tactisch aan 5 (zwart)
geplaatst. Teamleider van
Krimpen: Michel van Cappellen
(1806) had zich, denk ik, ook
tactisch aan 5 gezet…Michel heeft
de hoogste rating in dit team
maar wist evenwel uit 4 partijen
slechts één punt te vergaren…na
één keer aan 1 en 2 keer aan 2
en nog `n keer aan 7 te hebben
gezeten moet Michel hebben
gedacht laat ik eens `n bord in
het middenrif scoren. Het werd `n spannende pot! Tegengestelde rokades met
de daarbij behorende strijdwijzen. Kort na de opening verzuimde Michel de
sterkste voortzetting (c4) te spelen. Het was bepaald niet gemakkelijk uit te
rekenen maar het had Michel voordeel gegeven. Nu gaf Michel `n stukoffer
voor 2 pionnen en dat was niet voldoende, met nauwkeurig spel trok Yannick
de winst naar zich toe…prima overwinning Yannick!
3½-3½
...prima overwinning Yannick!
Nu was de spanning weer terug en rustte er `n zware taak op Ronald`s
schouders.
Onzekerheid? Angst? Verdriet? Stress?...
Uw teamleider ging in ieder geval in bovenstaande volgorde door dit brede
scala van gevoelens. Het lijkt me dat dit ook voor Ronald (1745) opging.
Ronald (wit aan 2) zag zich tegenover Lennart Kraaijenbrink (nu nog 1664) óók
alweer zo`n rekruut van Harold. Ronald had `n voor hem nieuwe opening
voorbereid. De finesses van deze opening zitten nog niet geheel in de vingers
van Ronald en Lennart bereikte eenvoudig gelijk spel. Op driekwart van de
avond vroeg Ronald mij remise te mogen aanbieden…er zat ook niet veel tot
niets in de stelling. De teamleider van de Krimpenaren vertrouwde (terecht) de
toen nog overige Krimpense stellingen niet en liet Lennart doorspelen. Nou dat
heeft “ie” goed gedaan dan! Met allebei nog 3 minuten op de klok miste Ronald
`n beslissende stukwinst! Toen kwam er zand (heel veel) in Ronald`s
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motor…de tijd tikte weg en de stelling werd zienderogen `n puinhoop…erg
jammer Ronald!
3½-4½
…uitgerekend de enige speler die zich volgens de leeftijdsstatistieken midden
in het centrum van de midlifecrisis bevind kreeg de te zware last (laatste en
beslissende partij) van ons lot te dragen. Tja…het loopt voor alle vier de HZPS
teams niet bepaald vlotjes…alle teams behalve het 4e!! kampen met uit en
invallers. Echter het onbegrensde en misschien zelfs wel onbeschaamde
vertrouwen van uw wedstrijdleider externe zaken in jullie allen gesteld moet als
`n veilige en warme deken over u allen ervaren worden! Pak uw oude stoffige
theorieboeken of koop Fritz…ga zo snel mogelijk de schaakcursus bij de RSB
doen!! Informeer hiernaar bij één van onze Fransen of klik even het tabje RSB
Training aan!
Ik reken erop dat u allen (4 teams) voor de volgende wedstrijden tot de tanden
gewapend zult zijn!
Foto`s Michelle Juijn
Verslag Aad Juijn
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Charlois/Europoort 5 – HZP Schiedam 2 6,5-1,5
Charlois/Europoort of ook wel, voor intimi, “de oude dame van zuid” het
blijft…`n geval apart! Ik heb het al eens eerder aangegeven…als rechtgeaard
teamleider heb je altijd het beste met je team voor, wanneer je dan vlak voor
het seizoen de indelingen van de competitieleider uitgedeeld krijgt en helaas
moet constateren dat er weer eens `n team uit de “groene hel (passage)” in je
afdeling zit, dan weet je op voorhand dat je dit seizoen hooguit voor het
gebruikelijke bord “spek en bonen” aantreedt. Zo`n avondje “groene hel”
brengt je in `n verhoogde toestand van ambivalentie. Je wordt daar op zuid
uiterst vriendelijk en beminnelijk ontvangen…vervolgens word je gedurende de
wedstrijd compleet met je team afgeschminkt, na het laatste fluitsignaal krijg
je dan `n fles Champagne in je hand gedrukt, die je ten overstaan van de
luidruchtige en feestvierende CE`ers mag ontkurken en schenken in plastic
“glazen” en vervolgens aan je ontnuchterde spelers als `n soort van
troostmiddel mag gaan uitdelen! Evenwel gaan onze welgemeende felicitaties
uit naar het onbetwiste kampioensteam…Charlois/Europoort 5.
Ronald Lemmen en Jan Brand konden deze avond niet en vaste invaller Gerard
Turkenburg heeft z`n 3 invalbeurten opgesoupeerd en Eric Emor doet niet aan
uitwedstrijden. Gelukkig waren Dick Vons en Michelle Juijn wel in voor `n
avondje groene hel! Toen we na `n vlot verlopen reis de bestemming hadden
bereikt werden we reeds met `n eerste obstakel geconfronteerd! De
persoonlijke coach van Elise hield, met veel gevoel voor theater, demonstratief
de deur voor ons gesloten! Michel de Wit bleek behalve de rol van uitsmijter
ook die van wedstrijdleider op zich te hebben genomen…
De voltallige schaakafdeling van de familie Juijn werd vanavond dus ingezet, Pa
Juijn begeleidde zijn 3 nakomelingen en zijn 5 geadopteerde zoons…waarom
ging het dan mis? Tja…??? (1)

...Arjan in vertwijfeling.

...Michelle uitstekend debuut!
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Arjan (1821), speelde (op eigen verzoek) aan `n wat lager bord (6, zwart).
Arjan gaat ons aan het eind van het seizoen verlaten (druk met werk!). Arjan is
duidelijk zijn vorm aan het kwijtraken, waar hij begin seizoen nog `n aardig
potje schaakte is het tegenwoordig kwakkelen geblazen! Peter de Joode (1717)
kwam vrij vroeg `n pionnetje voor…door `n vroege dameruil beloofde dit niet
veel goeds. Ook `n 2e pion zocht vervroegd de kleedkamer op. Arjan
probeerde er nog wat duivelse kunstgrepen in te breien maar Peter liet zich niet
gek maken en tekende al vroeg op de avond de 1-0 aan! Probeer in ieder geval
de laatste partij nog éénmaal te vlammen Arjan!!
1-0
Gevalletje…BIJNA!
Yannick (1704) speelde voor de verandering eens aan bord 2 (zwart). Het idee
was om de met wit altijd gevaarlijke Piet Verheij (1774) met eigen (agressieve)
middelen te bestrijden, dus vandaar Yannick. Nou was de pech dat Yannick
vanavond niet al te scherp in de wedstrijd zat. Piet werd in feiten overspeeld in
de opening en waar Yannick `n kwaliteit kon winnen ging hij “slechts” voor `n
bescheiden pionwinstje. Piet moest alle zeilen bijzetten en Yannick liet zich
eigenlijk de kaas van het brood eten door de ervaren nestor van het gezelschap!
Het pionnetje kwam terug en de vrede werd getekend! Niet slecht…maar tòch!
1½-½
Miskend talent …
Michelle (1384) is de laatste tijd op de club goed bezig…en dat vraagt erom
eens in het diepe te worden gegooid! Tevens leek het mij `n unieke
gelegenheid om de 3 Juijntjes (onder supervisie van de “oude” Juijn) het `n
keer te vergunnen in één team te acteren. Aan bord 8 (zwart) kreeg zij te
maken met Peter Overduin (1729). Een aardig ratingverschil…345 puntjes.
Michelle had er zin in en liet bij vlagen goed spel zien. In het eindspel
manoeuvreerde Michelle haar loper naar precies het goede veld en was er voor
Peter geen doorkomen meer aan! Voorwaar `n wereldprestatie van ons
miskende talent Michelle!
2-1
U kent ze vast wel…de 2 oude criticasters (zuurpruimen) uit de Muppetshow!
Elise (1619) zal Pa Juijn en Michel de Wit zo ongeveer wel ervaren hebben! Aan
bord 4 (zwart) deze keer, had ze de zware taak om Menno Brandenburg (1836)
van het lijf te houden (…u begrijpt dat het hier de figuurlijke zin betreft).
Waldorf & Statler zien Elise behoorlijk uit de opening komen…maarrr geleidelijk
aan ontstaan er wat probleempjes met pionnetje c5. De druk wordt groter en
Elise ziet zich genoodzaakt `n centrumpion te geven. Vanaf dat moment schuift
de centrumpionnen wals van Menno langzaam op en `n 2e pion verdwijnt van
het toneel. Elise geeft op…en laat de heren Waldorf & Statler gedesillusioneerd
achter.
3-1
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Tja…??? (2)
Bord 1 (wit) was deze maal voor Freerk (1766) gereserveerd. Marcel den
Bleker (1919) kreeg het niet gratis…vanavond. Freerk opereerde vrij voorzichtig
deze avond en dat gaf Marcel de gelegenheid met vrijwel gelijk spel uit de
opening te komen. Inmiddels had Freerk `n losse pion op c4 opgelopen, met
nog wat pionnen + loper en dame. Marcel stelde hier `n paard en dame
tegenover maar was wel in het bezit van de betere pionnenstructuur. Remise
lag evenwel voor de hand, Freerk probeerde op winst te spelen en verkreeg
uiteindelijk 4 losse pionnen + loper. Marcel had 2 groepjes van 2 pionnen +
paard, dit werd vervolgens vakkundig naar winst gespeeld! Jammer Freerk…
4-1
Van dik hout…
Andries (1653) speelde met wit aan 3. Teamcaptain John van de Laar (1845)
kreeg aanvankelijk het betere van het spel. Andries zat met `n “onAndriese”
stelling opgezadeld inclusief vroegtijdige dameruil. Aangezien Andries in
grootse vorm steekt dit seizoen maakte ik me niet zo druk. Om wat actiever te
komen besloot Andries tot `n dubieus pionoffer…het werd zelfs `n kwaliteit
minder. De 2 paarden van Andries wisten zowaar nog voor enig gevaar te
zorgen en John besloot de kwaliteit terug te geven. Het moeilijke eindspel met
voor Andries `n paard + 3 pionnen en John `n paard + 4 pionnen werd mede
door tijdnood van John (remise kansen waren groot) remise gegeven!
Uitstekende vechtmentaliteit getoond…Andries!
4½-1½
In het zicht der haven…
Dick (1534) viel in aan bord 7 (wit). Henk Kootkar (1695) was hier op rating de
favoriet. Op het bord was dit niet te merken. Dick zette de boel voorzichtig op
en liet het initiatief aan Henk. Een langgerekt positiespel ontspon zich. Dick
ving de druk die Henk zette zeer goed op! Eerlijk gezegd dacht ik dat remise
voor de hand lag…tot mijn ontzetting zag ik dat Dick helaas met tijdnood
kampte. Een beetje anticlimax voor Dick…in `n volstrekt gelijke stelling ging de
wekker af! Jammer Dick…tòch schaaktechnisch `n goede invalbeurt gemaakt!
5½-1½

Dick...niet helemaal op gemak?
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Gewoon door z`n vlag jagen…
Aan bord 5 (wit), Arthur (1687) is `n speler die van rust en overzicht houdt!
Herman van Malde (1803) won alras `n pionnetje. Nu is Arthur dus van het
taaie type…dat met het geduld van `n ambtenaar te werk kan gaan. Doordat
Arthur flink ging hangen kwam Herman toch ook niet één, twee, drie verder en
dus stak Herman veel tijd in de stelling. De klok tikte door en met nog 3
minuten op de klok besloot Herman dan maar remise te offreren. Tja…Arthur
had nog iets van 11 minuten…dilemmaatje! Arthur zoekt tevergeefs naar z`n
teamleider…maar ja, Waldorf staat natuurlijk met Statler te discussiëren over
hun beider obsessie Elise! Geen nood…want daar is altijd nog de pragmatische
dochter van Waldorf…Michelle! Arthur legt haar de kwestie voor en…het
eenvoudige antwoord…gewoon door z`n vlag jagen. Vertwijfeld begint Arthur
aan de klus (Arthur is geen aanvalsspeler en al helemaal geen snelschaker!) en
dus schoof Herman de arme Arthur in 3 minuten van de tafel! 1000x sorry
Arthur…maar hoe kan je zoiets in vredesnaam vragen aan mijn simpele dochter
Michelle??
6½-1½

Arthur...dilemmaatje...

Nou ja…zo maakten we het éérste feestje van dit seizoen voor Charlois
Europoort mogelijk en dat is toch ook wat waard! Bovendien hebben we mogen
meegenieten van de feestvreugde en mocht zelfs onze teamleider óók `n fles
Champagne ontkurken en dat zal voorlopig wel niet meer voorkomen! Al met al
`n unieke avond…kijken we tòch maar even vooruit…na 6 ronden is CE 5 dus
kampioen, Oostflakkee 2 gaat weer terug naar de door hun zo begeerde klasse
3. Maar er degradeert nog `n team. Wanneer we in de laatste ronde winnen of
gelijkspelen is er niets aan de hand. Bij `n onverhoopt verlies moet Ashtapada
1 ook verliezen van Onesimus 1. Wij hebben gewonnen van Ashtapada 1
(gunstig bij gelijk aantal bordpunten) en staan 1½ bordpunt op ze voor! De
beladen thuiswedstrijd tegen De Zwarte Pion 1 staat gepland op maandag 21
maart! Tot slot nog enkele sfeerplaatjes!
Verslag/Storyboard: Aad Juijn
Foto`s: Michelle Juijn en Marcel Dirks (CE)
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HZP Schiedam 2 – De Zwarte Pion 1 5-3

Zwartgalligheid?

Andries...de topscorer!!

We schrijven maandag 21 maart, `n fraaie eerste lentedag. In klasse 2 A was
het tevens bijltjesdag. Waar we in voorgaande edities steevast meedraaiden
om de ereplaatsen…stond dit seizoen wat meer in het teken van de rode zone
(…vooral daar boven te blijven), bovendien hadden we ons kampioensfeestje al
te pakken gehad bij Charlois/Europoort 5! Kon het dan verkeerd gaan?...Ja dat
kon…Wanneer wij zouden verliezen van De Zwarte Pion 1 en Ashtapada 1 `n
huzarenstukje bij Onesimus 1 (ligt niet in de verwachting…maar tòch!) zou
uithalen dan hebben we de ongewenste situatie van 3 teams in de 3e klasse
volgend seizoen! Dus het motto van vanavond was: minimaal `n
gelijkspelletje…In het voetbal speelt men dan op de nul, in de schaaksport is
dat niet aan te bevelen. Overigens zijn er bij onze vereniging `n aantal spelers
(interne competitie) die het spelen op de nul feilloos beheersen!
Beulswerk…
…zo`n uitdrukking doet wat laat-middeleeuws aan maar het is nu eenmaal niet
beter te verpakken. Wanneer je het vóórkomen en aard van het overgrote deel
van onze team 2 spelers goed bestudeert (…oppervlakkige beschouwing werkt
ook prima!) dan zie je meteen frappante gelijkenissen met bijvoorbeeld de
werken van Jan Steen en in sommige gevallen ontkom je zelfs niet aan
vergelijkingen met de hedonistische taferelen die Jeroen Bosch schilderde
(Google ze maar…en oordeel zelf). Om het vege lijf te redden moest De Zwarte
Pion 1 van ons winnen, `n gelijkspelletje gaf de heren ook nog kans (Ashtapada
1 moet dan verliezen van Onesimus 1). De belangen waren dus groot en de
mentaliteit van onze spelers moest dus vanavond tegen het gewetenloze
aanliggen…het zal u daarom ook niet verbazen dat ik het gemis van Ronald
opving met…Jawel…Hans Schrumpf! Hans is dit jaar goed op dreef in de interne
en is altijd tot verrassingen in staat. Ik wist dat de tegenstander nogal husselt
met hun 2 sterkste spelers (…de laatste 2 ronden in ieder geval wel)…Hans had
ik aan bord 1 geposteerd voor het geval zij tòch hun sterkste speler aan bord 1
zouden zetten. Yannick leek me aan bord 2 wel handig. Yannick is in staat om
1800 á 1900 spelers `n “gezellig” avondje te bezorgen. Arjan speelde vanavond
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zijn afscheidswedstrijd en had me in `n mailtje laten weten dat ik alvast `n 1
voor hem kon noteren! Bord 4 leek me ideaal…de teamleider van De Zwarte
Pion was de op papier sterkste speler van de Sommelsdijkers (Bram Mourik,
1938). Bram trakteerde zich op `n bord waar hij dit seizoen nog niet had
gespeeld…u raadt het? Jawel…de beide (in `n normale opstelling althans) bord
1 spelers troffen elkaar gezellig aan 4…en Arjan…belofte maakt schuld,
nietwaar?
Kijken we nog even naar het financiële en reistijden gedeelte…Oostflakkee 2
(Oude Tonge) is reeds gedegradeerd. De Zwarte Pion komt helemaal uit
Sommelsdijk…om nu de kosten en de reistijd komend seizoen wat te
drukken…juist ja!
Nadat de wedstrijdleider de spelers en de beulen alle mogelijke scenario`s had
voorgekauwd kon de executie plaats hebben. We bedienen ons in het verslag
van de meest actuele KNSB ratings (feb. 2011)…
De toonzetting…
Andries (1653) belde dat het wat later werd…en kwam met `n kwartiertje
vertraging ten tonele, (bord 5, zwart). Tegenstander Léon Struik (1612)
maakte `n genereus gebaar door af te zien van het tijdsvoordeel en wachtte
sportief tot Andries plaats nam. Andries is als enige HZPS`er 2 terug te vinden
in de top 10 topscorers lijst met 4,5 uit 6 prijkt Andries op de 8e plek. Het zou
`n bizarre partij worden. De voortvarende stijl van Andries leverde licht
voordeel op, na `n strategische misvatting roept Andries allerhande onheil over
zich af waaronder `n kwaliteitsverlies! Uw teamleider vreest het ergste…Nu
raakt Léon èchter compleet de draad kwijt en slaat met de dame `n vergiftigde
pion. Andries wint nu de kwaliteit ten allen tijde terug maar Léon heeft `n
grotere verrassing voor Andries in petto! Léon snoept met de dame nog even
`n pionnetje op b6 mee…De Zwarte Pion (ironisch genoeg) stond gewoon
gedekt door Andries` dame die meteen de witte dame confisceerde!!
Gefeliciteerd Andries…je bent nu met stip de topscorer van `t team (5,5 uit 7)!!
1-0
…”gezellig” avondje!
Yannick (1704?!) zoals gezegd aan bord 2 (wit)…en zowaar nam de op papier
nummer 2 van De Zwarte Pion stelling achter zijn “normale” bord. Adriaan
Tieleman (1882) kwam wat gedrukt uit de opening en Yannick plaatste `n
pionoffer om nog wat meer lijnen en diagonalen te openen. Adriaan verdedigde
zich actief maar kon na `n grootscheepse afruil pionverlies niet meer
voorkomen. Er resteerde `n lopereindspel (witveldig) + ieder 5 pionnen. De
stelling was potremise, Yannick bood dat dan ook 2 maal aan maar Yannick
stond slechter in tijd en bovendien oogden de overige DZP stellingen niet al te
rooskleurig, het onderlinge rating verschil zal ook nog wel `n rol hebben
gespeeld bij Adriaan`s besluit om door te spelen. Toen ook nog de lopers
werden geruild was er helemaal geen doorkomen voor beide koningen aan en
toen was het Adriaan`s beurt remise aan te bieden. Een verdienstelijk resultaat
en `n enerverende partij…Yannick!
1½-½
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Afscheidsfeestje…
Door foute werktijden is Arjan (1821) niet meer in staat de clubavonden te
bezoeken…`n “gewichtig” verlies derhalve! Zit ik verdorie volgend seizoen weer
met `n bord 1 probleem. Ik doe bij deze meteen `n oproep aan de lezers van
buiten de vereniging: Gezocht…het liefst werkeloze schakers met `n rating van
± 1700 tem 1900. Indien u ongeschoold bent of `n zéér beperkte opleiding
hebt genoten dan zult u op `n geheel natuurlijke wijze en zonder veel
problemen binnen het team integreren. Bent u academisch of universitair
gevormd dan is er altijd nog de teamleider waarmee u zich verbonden zult
voelen en op prettige wijze en bovenal passend niveau van gedachten kunt
wisselen. In afwachting...Teamleider/1e bord speler Bram Mourik (1938) zou er
dus volgens het mailtje van Arjan aan moeten geloven! Bord 4 werd de plaats
van handeling en Arjan (wit) liep `n isootje (`n losse pion die geen collega`s
op de naastgelegen lijnen heeft) op d3 op. Bram had er ook een op d4. Bram
besloot tot `n kwaliteitsoffer teneinde o.a. het loperpaar over te houden. De
effectiviteit van het loperpaar kwam niet erg tot uitdrukking. Tot overmaat van
ramp overzag Bram `n kleinigheid met grote gevolgen. Het gevalletje leverde
Arjan `n volle toren voorsprong op, Bram probeerde tegen beter weten in nog
wat maar streek na nog `n paar zetten de vlag. Bram speelde op wat
kamikaze-achtige wijze maar Arjan bleef rustig en verzilverde de aangereikte
kansen! Prima afsluiter…Arjan!
2½-½
Hans...in actie.
Ronald kon vanavond niet. Hans (1500) speelde enkele seizoenen terug als
vaste basisspeler in team 2. Aangezien Hans in uitstekende doen is dit seizoen
in de interne competitie…was de keus snel gemaakt. Het onnavolgbare speltype
dat Hans hanteert leent zich prima om vijandelijke bord 1 spelers te imponeren!
Jan Moedt (1803) was vanavond gelegenheid bord 1 speler. De krasse
duivenmelker uit Sint-Philipsland zag Hans (zwart) behoorlijk mistasten in de
opening. Een positionele ruïne werd de verblijfplaats van de zwarte koning. De
executie leek `n kwestie van (weinig) tijd…Hans verweerde zich dapper maar
Jan liet zich, met zijn 300 Elo meer, niet gek maken. Hans baalde zichtbaar van
zijn ongelukkig opgezette opening…het gebeurt niet snel dat Hans zonder reële
kansen gehad te hebben de handdoek moet gooien. Helaas Hans…
2½-1½
…tactisch halfje!?
De teamleider van het 1e…Jan (1708) speelt `n welzeer ongelukkig seizoen…1
uit 4 slechts, dat is wel eens anders geweest! Aan bord 6 (wit) komt Jan
tegenover Anton Visser (1624) te zitten. Zoals we dat al sinds clubheugenis
gewend zijn zet Jan de partij rustig op. Het nadeel van `n dergelijke tactiek is
dat de tegenstrever ook alle tijd krijgt zijn stukken ideaal neer te zetten…maar
goed, Jan is nu eenmaal positioneel ingesteld en heeft het manoeuvreren en
laveren tot kunst verheven. Anton kiest voor `n isootje op de d-lijn en Jan zal
moeten aantonen of het kleinood zwak oftewel sterk is. Jan blijft de gehele
partij zijn kleine witte plusje behouden en laat op de avond zoekt Anton zijn
heil in `n remise aanbod. Elise staat op dat moment gewonnen, aangezien we
37

aan `n gelijkspelletje ruim voldoende voor handhaving hebben…is de keus snel
gemaakt!
3-2
Aan bord 8 (wit) speelde Elise (1619) tegen Wim van der Staaij (1619). Elise`s
trainer Michel de Wit kwam vanavond hoogstpersoonlijk polshoogte nemen van
de verrichtingen zijner pupil. Teamleider Pa Juijn heeft dit seizoen 2 van zijn
nakomelingen in “zijn” team…en kon in alle tevredenheid constateren dat Elise
wel zéér goed uit de opening was gekomen. Met `n hinderlijke voorpost op d6
konden Wim zijn stukken niet al te best loskomen. Nu is het hebben van `n
drukstelling nog even iets anders dan zo`n stelling daadwerkelijk naar winst
om te zetten. Het is in dit soort stellingen bovendien zaak om niet te veel
stukken te ruilen want in zo`n situatie kan je sterke pion op d6 zomaar `n
zorgenkindje worden.
Nadat Wim er in slaagde toch nog het een en ander af te ruilen en beide spelers
`n paard + dame en `n aantal pionnen in het bezit hadden, bleef Elise
eenvoudig aan het roer staan. Elise had `n superactieve opstelling terwijl
Wim`s paard enorm in de problemen was, bovendien stond ook zijn dame
ongemakkelijk. Na dameruil gaf pion d6 de definitieve doorslag en kon
promotie niet meer worden voorkomen! Met deze overwinning verzekerde Elise
ons minimaal voor nog `n jaartje 2e klasse!
Sterke voorstelling…Elise! En dit kunnen ook Waldorf & Statler (Pa Juijn &
Michel de Wit) niet ontkennen.
4-2
Arthur (1687) 7 en zwart kreeg met Daniël Mulder (1602) van doen. Arthur
zette de partij gedegen en rustig op, precies zoals we Arthur kennen. Daniël
zocht naar actief spel en nam hiermee `n dubbele iso op de c-lijn voor lief. Het
opende in ieder geval wat lijnen. In het rookhok beklaagde Daniël zich
enigszins over de taaiheid van Arthur. Arthur heeft inderdaad `n ongekend
geduld en `n vasthoudendheid die zich nog het best laat vergelijken met de
manier waarop onze penningmeester Guus achter uw contributiecentjes aan zit!
Arthur liet in ruil voor `n pionnetje `n ongevaarlijke toren op de 7e rij toe…er
volgde nog `n pionwinstje en nog een! Toen geloofde Daniël het verder wel…en
met zijn opgave was meteen de degradatie van DZP 1 naar de 3e klasse `n feit!
Arthur…netjes en beheerst uitgetikt!
5-2
Cursus ruimtevaart…
Freerk (1766) had aan bord 3 (zwart) de eer om tegen de Sommelsdijkse
Keizer aan te treden. Cesar van Prooyen (1708) veroordeelde Freerk in de
opening meteen tot passiviteit. Freerk wist dit seizoen met zwart slechts `n
schamel halfje bijeen te harken, ik hield mijn hart dus vast. De opening had wel
wat weg van `n cursus ruimtevaart. Rondom de zwarte koningsstelling
wemelde het van de zwarte gaten, het wachten was op de beslissende
meteoorinslag. Door inventief spel wist Freerk de schade zowaar te beperken
tot “slechts” `n pionverlies! Het is in dit soort wedstrijden van belang het
teammoreel hoog te houden…en dus zolang mogelijk stand te houden. Het valt
Freerk dan ook te prijzen dat pas in het verre eindspel en als laatste speler,
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toen lijfsbehoud voor het team `n feit was, Keizer van Prooyen werd
gefeliciteerd met zijn overwinning.
5-3
Kort resumerend kan ik wel stellen dat we het dit seizoen zo slecht nog niet
hebben gedaan! Natuurlijk is het wat laconiek om in de laatste ronde nog even
degradatie te moeten uitsluiten. Voor de toeschouwers is het wel lekker
spannend zo! Met 7 uit 7, ondanks de niet altijd even consistente bezetting,
eindigden we in de middenmoot…3 verloren, 3 gewonnen en 1 remise, dit toont
wel aan dat we niet méér en niet minder dan `n gemiddeld 2e klasse team zijn
verworden.
Statistieken en personalia…
Zoals jullie van mij, na ieder seizoen, gewend zijn zal ik in het kort ingaan op
de individuele prestaties van de spelers. Ik geef hierbij o.a. `n cijfer waaraan u
beter niet al te zwaar tilt…het is meer `n symbolische indicatie. We eindigden
op `n 5e plaats met 7 matchpunten uit 7 wedstrijden, gezien de gemiddelde
teamrating, variërend van 1649 tot 1714 (invallers inbegrepen) zouden we dan
rond de 4e á 5e plek uitkomen en dat klopt ook…naar verwachting gepresteerd
aldus. De spelers worden in volgorde van score nagelopen.
Andries eindigde met 5,5 uit 7 (79%) als 6e (enige HZPS 2 speler) in de RSB
Top 10 lijst en wanneer je überhaupt in deze lijst eindigt dan heb je het
sowieso goed gedaan! Het gemiddelde bordnummer was 5,4 en Andries`
startrating dit seizoen was bepaald op 1633 (onder het teamgemiddelde!) zijn
gemiddelde tegenstand was 1639 waardoor zijn tpr (toernooiprestatie rating)
uitkomt op 1866 en dat gaat ratingpunten opleveren (ong. 60)! Al met al `n
uitstekende prestatie waar ik zomaar `n 9 voor geef!
Yannick behaalde 4 uit 7 (57%) en deed dat aan bordgemiddelde 3,3! Yannick
startte met 1673, zijn tegenstanders kwamen uit op 1783, de score leverde
Yannick `n tpr van 1834 op. Ook Yannick`s rating zal flink toenemen (ong. 45).
Medegezien Yannick`s gemiddelde ratingtegenstand (ruim boven eigen rating)
is deze score goed te noemen en geef ik `n 8!
Met Andries en Yannick hebben we meteen de uitschieters (boven de 50%
score) gehad!
Elise kwam met 3,5 uit 7 op 50% uit…Het bordgemiddelde was 6,1. Elise`s
beginrating was 1606 (laagste rating van het team), doordat Elise`s
tegenstanders uitkwamen op gemiddeld 1661 zien we `n tpr van 1661 (logisch,
50%). Elise wint dus ondanks de 50% score nog wat ratingpunten erbij (ong.
15)! Elise krijgt persoonlijke training en aldus verwacht ik `n stijgende lijn te
zien komend seizoen. Verdienstelijk seizoen en derhalve geef ik Elise `n 7.
Arjan behaalde met 2,5 uit 5 óók 50%, dit gebeurde aan bordgemiddelde 3,0.
Arjan heeft het gehele seizoen dus bijna tegen zichzelf gespeeld! Let
op…Arjan`s startrating was 1808, hij zat daarmee ruim boven het
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teamgemiddelde. Zijn tegenstanders hadden `n gezamenlijke gemiddelde
rating van 1805 waardoor ook de tpr op 1805 uitkwam! Arjan krijgt hier `n 7voor.
Arthur kwam via 3,5 uit 7 eveneens op de 50% score uit. Arthur deed dat
gemiddeld aan bord 6,6. Bij Arthur doet zich het trieste feit voor dat hij 2x `n
soort van bestolen is! Eenmaal door teamleider Aad en eenmaal door Aad`s
dochter Michelle (Aad was even ergens anders)! Eigenlijk zou Arthur virtueel op
4,5 uit 7 hebben moeten staan! Arthur kreeg 2x remise aangeboden maar
moest evenzoveel malen ijzer met handen breken van Aad en dochterlief.
Arthur`s beginrating stond op 1688 zijn tegenstanders kwamen gemiddeld uit
op 1632 en door de 50% score is de tpr dan ook 1632. Arthur verliest door dit
negatieve ratingverschil `n aantal ratingpunten (ong. 15). Doordat Arthur
feitelijk hoger had uitgekomen maar de gemiddelde tegenstand toch onder
Arthur`s rating lag… `n 7-.
Ronald eindigde met 2,5 uit 5 óók al op 50%. Gemiddeld aan bord 4,2.
Ronald`s startrating kwam met 1767 boven het teamgemiddelde. De
gemiddelden van de gezamenlijke tegenstrevers kwamen uit op 1575 en door
de 50% score is de tpr óók meteen 1575. Ronald verliest zo`n slordige 30
punten. Aangevoerd moet hier wel worden dat Ronald door privé
omstandigheden `n niet zo lekker seizoen draaide en de laatste 2 wedstrijden
zelfs aan zich voorbij moest laten gaan! Dus in Ronald`s geval lijkt het me
gepast om `n beoordeling achterwege te laten.
Dan nu de sportieve dieptepunten (nou ja punten…).
Jan kwam met 1,5 uit 5 uit op de 30%. Jan`s beginrating was vastgesteld op
1708 en zijn gemiddelde bord was 2,8. Zijn tegenstanders konden er niet meer
van maken dan gemiddeld 1497. Jan`s tpr is dan ook 1347. Jan`s vaste
overtuiging is dat ratings niets zeggen, daar houden we ons dan maar aan vast!
Het is wel `n feit dat Jan zo`n 60 punten gaat inleveren…Het spijt me
ontzettend en ik weet dat Jan heus wel `n goede inzet heeft…ik geef toch `n 4-.
Freerk werd met 2 uit 7 en dus 29% de rode lantarendrager van team 2!
Ongekend! Gemiddeld aan bord 2,4…dat dan weer wel. Freerk begon met 1792
en speelde tegen gemiddelden van 1797. Freerk verliest dus, bij benadering,
van zichzelf! Toch is de tpr nog 1635. Freerk zal zo ongeveer 45 punten
inleveren. Verliezen van jezelf is geen goede zaak…derhalve `n 4.
We hadden ook nog wat invallers!
Gerard (2x W, V), Eric (1x W), Hans (1x V), Dick (1x V) en Michelle (1x
R)…behaalden gezamenlijk uit 6 partijen 2,5 punt…niet slecht.
Verslag: Aad Juijn
Foto`s: Frans Groeneweg/Elise Juijn
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Team 3
HZP SCHIEDAM-3 TEGEN MAASSLUIS-1

2,5-5,5

In de eerste drie wedstrijden van deze competitie wilde het nog niet lukken met
ons derde team. Geen enkele overwinning en slechts 7 bordpunten. Hiermee
stond ons team op de onderste plaats en degradatie dreigt. En dat terwijl het
derde team vorig seizoen keurig in het midden eindigde met 7 wedstrijdpunten.
Maar een nieuw jaar en nieuwe hoop. Wel moeten we tegen Maassluis dat
derde stond en gemiddeld ongeveer 100 ELO punten meer heeft dan ons team.
Het zou dus niet gemakkelijk worden.
Aan bord 1 ontstond bij Ruud van der Linden snel een wat open centrum,
terwijl beiden nog niet gerokeerd hadden. Er werd wat geruild en toen de
kruitdampen opgetrokken waren hadden beiden een toren en een paard. Ruud
stond een pion achter en had bovendien een geïsoleerde damepion. Dat zag er
dus al niet goed uit. Toen Ruud door een paardvork een volle toren verloor was
het over. (0-1).

Dick en Daan, Gerard en Ruud...nog bij oudejaarsavond?

Aan bord 4 had Dick Vons een oude bekende als tegenstander: Piet Hofstee.
Beiden begonnen solide. Daarna ging Piet met zwart in de aanval: de e-, f- en
g-pion gingen naar voren, richting de gerokeerde koning van Dick. Piet kreeg
pionnen op f3 en e4. Dick wilde zijn koningsstelling niet kapot laten maken en
offerde zijn paard voor de e- en f-pion van Piet. Maar Dick kon de aanval toch
niet stoppen. (0-2).
Gerard Turkenburg speelde met wit aan bord 2. Beiden ontwikkelden solide.
Toen vergiste Gerard zich in een afruil en kwam een stuk achter. Maar hij
speelde onbekommerd verder, want naar eigen zeggen kwam hij er pas 10
zetten later achter dat hij een stuk verloren had. De achterstand bleek
uiteindelijk te veel (0-3).
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Els van loenen had een enerverende partij. Els had na de opening weinig ruimte
en de tegenstander (met wit) speelde zijn f- en g-pion op richting de koning
van Els. Er wordt wat geruild en Els blijft weinig ruimte houden. Maar vrijwel
alle pionnen staan vast. De pionnen van Els staan op wit en haar tegenstander
heeft alleen een zwartveldige loper en geen paard. Het leek haast niet om door
te komen. De tegenstander offert de kwaliteit en dreigt via de a-lijn binnen te
komen met een toren. Els vangt dit keurig op en staat nog steeds de kwaliteit
voor. Maar dan komt de tegenstander weer binnen. Het ziet er erg dreigend uit.
Els mist helaas de weerlegging. Jammer Els, je hebt er hard voor gevochten (04).
Nick Wiegman viel in aan bord 7. Nick veroverde een pion met een aftrekaanval.
Maar toen gebeurde er van alles vlak bij de koning van Nick. Er werden stukken
geruild en toen het opgeklaard was stond Nick een pion achter, maar er
stonden 2 lichte stukken van de tegenstander erg dicht bij de koning van Nick.
En die konden niet allebei terug. Nick veroverde een loper. Vervolgens ging
Nick zijn stukken aanvallender neer zetten en maakte het keurig uit. (1-4).
Michael Chilton speelde aan bord 6. Michael verloor een pion. Maar via een
aftrekaanval veroverde Michael een paard. In het eindspel had Michael een
paard en 5 pionnen. Zijn tegenstander had alleen 4 pionnen. Michael had 2
vrijpionnen op de a- en c-lijn met zijn paard erbij, maar zijn koning was nog
ver weg. De koning van zijn tegenstander probeerde die pionnen tegen te
houden. Maar de pionnen en het paard waren op eigen kracht te sterk voor de
koning. Michael handelde dit prima af (2-4).
Op dat moment was er nog een kleine hoop op een gelijkspel.
Arnold van der Kammen had wit aan bord 8. Na een rustige opening slaagde hij
er in om de pion op d6 te veroveren met zijn loper en die loper vervolgens te
dekken met een pion. Dat zag er prima uit. Maar die pluspion ging toch weer
verloren. Er werd veel geruild en uiteindelijk hadden beiden een toren, een
paard en 4 pionnen. Arnold bleef dreigen, maar kwam helaas niet verder dan
remise (2,5-4,5). En de nederlaag van het team was een feit.
Alleen Daan van Loenen speelde toen nog (aan bord 3). Daan had in het begin
een grote achterstand in ontwikkeling. Heel lang had hij alleen een dame en
een paard ontwikkeld. Toch slaagde Daan er uiteindelijk in om zijn stukken
ontwikkeld te krijgen. Hij had zelfs een pion meer, maar de pionnenstelling van
Daan was slecht: geïsoleerde pionnen en zelfs een geïsoleerde dubbelpion.
Daan kwam geleidelijk slechter te staan. Zijn tegenstander kreeg twee
verbonden vrijpionnen. Met nog 6 minuten bedenktijd verloor Daan een stuk en
toen was het over.
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Ons team verloor dus met 2,5 – 5,5. Maar toch, als je ziet hoe er geknokt werd
dan begrijp je niet dat ons derde team team onderaan staat met 4 nederlagen.
De overwinningen van Nick en Michael en de remise van Arnold waren
natuurlijk prima. En Daan, Els en Dick werden echt niet weggetikt, maar
kwamen net wat te kort. Gerard is natuurlijk een solide speler, maar een stuk
weggeven overkomt iedereen wel eens. Ruud had helaas zijn avond niet. Toch
is het vreemd dat ons team het steeds niet redt. Vorig seizoen prima in de
middenmoot en nu zijn er 4 teams die een vergelijkbare gemiddelde rating
hebben als ons team, terwijl CSV een veel lagere rating heeft. Je zou toch een
beter resultaat verwachten.
Maar het is nog niet over. Op de voorlaatste plaats staat CSV en dat heeft ook
zijn eerste 3 wedstrijden verloren. Vooral de wedstrijd tegen CSV zou
beslissend kunnen worden voor degradatie. Gewoon door blijven knokken, want
ons team hoort natuurlijk in de derde klasse!
Foto`s Elise Juijn en Frans Groeneweg
Verslag Frans Groeneweg
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CSV-2 TEGEN

HZP SCHIEDAM-3

Degradatiespook...
Afgelopen vrijdag speelde ons derde team tegen het tweede team van CSV. En
het ging ergens om: beide teams hadden nog geen matchpunten, zodat het
verliezende team grote kans op degradatie zou maken (er degradeert maar 1
team). Na de recente nederlagen van ons eerste en tweede team waren we wel
toe aan goed nieuws en hopelijk kon het derde daar voor zorgen. Normaal is
Frans Maas teamleider van ons derde team. Toen hij aan de opstelling werkte
zag hij dat er 3 invallers nodig waren. Nick Wiegman en Jan Hennevanger
waren gelukkig bereid om in te vallen, waarna Frans zichzelf als derde invaller
opstelde. Daarom mocht uw reporter waarnemend teamleider zijn, wat niet
zo'n erg zware taak is als Frans Maas al het voorbereidende werk gedaan heeft.
De binnenkomst riep bij uw reporter allerlei herinneringen op: in een andere
zaal werd bridge gespeeld. Dit heeft uw reporter zo'n 35 jaar met zijn vrouw
gespeeld, maar inmiddels is hij weer helemaal bekeerd tot de enige echte
denksport. De andere herinnering werd opgeroepen bij de schakers: de jeugd
was aan alle tafels enthousiast bezig. Eens hadden wij ook een jeugdafdeling
met zo'n 40-50 jongelui. En heel herkenbaar: als de jeugd dan vertrekt dan
mag de leiding alsnog de zaal snel in orde maken voor de RSB-wedstrijd.
Ruud van der Linden (1761) speelde met wit aan bord 1 tegen Jan van Dijk
(1411). (Er zijn steeds de ratings per 1 februari gebruikt). Ruud speelde met
een handicap: hij had keelpijn. Gelukkig voor hem was zijn buurman, Nick
Wiegman, snipverkouden en die had daarom verzachtende keelpastilles bij zich.
Nick was bereid om te delen. Ruud speelde het koningsgambiet, maar Jan sloeg
de aangeboden pion niet. Ruud kreeg een enorm centrum: pionnen op d4, e4
en f5. Ruud rokeerde kort en Jan rokeerde lang, wat altijd strijd oplevert. Ruud
veroverde een centrumpion via een schijnoffer, waarna hij pionnen op d5 en e6
kreeg in combinatie met aanval. Zijn tegenstander had nauwelijks ruimte en
Ruud veroverde de dame. Na anderhalf uur was het eerste punt binnen! Een
prima aanvalspartij van Ruud. (0-1)
Arnold van der Kammen (1510) had aan bord 8 zwart tegen Martijn den Hoedt
(1402). Martijn had er echt zin in en zette vol in op de koningsaanval. Het zag
er echt dreigend uit. Arnold kon alleen maar verdedigen zonder zelf
aanvalskansen te hebben. Uiteindelijk slaagde Arnold erin om een enorme afruil
te regelen en ontstond er uiteindelijk een eindspel met beiden 2 torens en 5
pionnen. Een zwaar bevochten remise. (0,5-1,5).
Aan bord 7 had Marco Zwanenburg (1439) wit tegen Ben Jacobs(1488). In een
Siciliaanse partij ontwikkelden beiden hun stukken netjes. De stelling bleef in
evenwicht en er was weer een half punt binnen (1-2). (foto: zie Michael)
Jan Hennevanger (1188) had wit aan bord 5 tegen Stefan Lipschart (1466). Een
enorm ratingverschil! In een Siciliaanse partij zetten beiden hun stukken netjes
neer, al kreeg uw reporter wel een beetje de zenuwen toen Jan maar niet
rokeerde. Maar om 10 uur rokeerde Jan alsnog en geleidelijk kreeg hij wat
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meer initiatief. En ineens had Jan ten koste van een stuk een eigen witte pion
op f6 die dreigend keek naar een gapend gat op g7 voor de koning van Stefan
op g8. En omdat de dame van Jan vrije doortocht had naar h6 was mat op g7
niet te voorkomen. Klasse Jan! (1-3).
Dick Vons (1534) speelde met zwart een aangenomen damegambiet tegen
Cornelis Bouter (geen rating). De stelling bleef geruime tijd in evenwicht, tot
Dick een pion sloeg met een dubbele aanval op een stuk en op de pion f2, vlak
bij de koning. Cornelis verweerde zich dapper, maar Dick zette al zijn stukken
vol op de koningsaanval en de stukken van Cornelis werkten niet goed samen
in de verdediging. Dick maakte het schitterend af met een dameoffer, waarna
mat op de onderste rij niet te voorkomen was (1-4).
Nick Wiegman (1422) had met zwart aan bord 2 ook een aangenomen
damegambiet tegen Richard van de Velde (1458). Beiden ontwikkelden keurig.
Toen kreeg Nick een hinderlijk wit paard op f6 bij zijn koning en daarna kwam
er nog een paard meedoen en de dame viel ook aan. Het zag er dreigend uit en
dan ben je ook nog snipverkouden. Richard stopte veel tijd in zijn
koningsaanval: op een zeker moment had hij nog 19 minuten tegen Nick 55
minuten. Nick hield stug vol en slaagde er geleidelijk in om zich te bevrijden en
het werd remise. Daarmee was de winst van het team binnen. (1,5-4,5)
Michael Chilton (1497) speelde met zwart aan bord 6 een Orthodox
Damegambiet tegen Bas Koote (1333). Beiden ontwikkelden hun stukken
keurig en het zag er gelijk uit. Michael kwam wat actiever te staan en kreeg in
het middenspel zelfs een eigen zwarte pion op f3, maar meer dan remise zat er
toch niet in (2-5).
Frans Maas (1528) speelde met wit een Engelse partij tegen Evert Hoogervorst
(1439). Evert ruilde zijn loper voor het paard van Frans op c3. In een rustige
partij had Frans een sterk centrum, een half-open b-lijn en het loperpaar. Na
afruil hadden beiden de dame, een toren en 6 pionnen. Toen ook de dames eraf
waren werd remise overeengekomen. (2,5-5,5). (foto: zie Dick)
In de loop van de avond was uw reporter steeds meer verbaasd over het spel
van onze spelers. Aan alle borden werd keurig ontwikkeld, niemand gaf een
stuk of zelfs maar een pion weg. Wie zwaar in de verdediging zat raakte niet in
paniek, maar bevrijdde zich door secuur spel. Bij anderen bleef de stelling in
evenwicht en tenslotte 3 prachtige overwinningen. Hoe kan het dat je met zulk
spel tegen degradatie moet knokken. Als je zo speelt zou het om promotie
moeten gaan.
Zowel ons team als CSV wacht nog een zwaar programma: wij tegen de
nummers 1 en 4 en CSV tegen de nummers 2 en 3. Met 2 matchpunten meer
en 3,5 bordpunt meer dan het team van CSV kunnen we gelukkig weer een
beetje opgelucht ademhalen.
Verslag/Foto`s Frans Groeneweg
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HZP SCHIEDAM-3 TEGEN SLIEDRECHT-3
Maandag heeft ons derde team het opgenomen tegen Sliedrecht-3. Voor ons
een belangrijke wedstrijd want het degradatiespook is nog niet helemaal
verjaagd. In iedere derde klasse degradeert maar 1 team en dat wordt ons
team of CSV. Nu heeft ons team in de vorige ronde een reuze stap in de goede
richting gezet door te winnen van CSV. Ons team heeft daardoor bij het begin
van deze voorlaatste ronde 2 matchpunten meer en 3.5 bordpunten meer. Dus
iedere matchpunt of zelfs bordpunt is zeer welkom.
Teamleider Frans Maas had Jan Verveen en Jan Hennevanger bereid gevonden
om in te vallen. In de openingsspeech waarschuwde Frans dat de mobieltjes uit
moesten. Maar sommigen waren met hun gedachten al bij de partij en
luisterden niet: even later ging het mobieltje van Gerard af! Dat geeft natuurlijk
hilariteit maar gelukkig deed Sliedrecht niet moeilijk. Later op de avond kwam
David van der Mast binnen. Hij zag dat zijn mobieltje opgeladen moest worden.
Er was een stopcontact vlak bij de plaats waar de RSB wedstrijd gespeeld werd
en dat gebruikte hij. En op het moment dat David aan de andere kant van de
zaal is wordt hij natuurlijk opgebeld. Misschien moet er een zwaardere sanctie
komen op het af laten gaan van een mobieltje, b.v. een consumptie geven aan
alle aanwezigen!
Gerard Turkenburg (1634, alle ratings per 1 februari) speelde tegen Evert Bos
(1585). Gerard was mogelijk nog zo van streek door zijn mobieltje dat hij
prompt in een standaard ontpenning trapte en een pion achter kwam. Gerard
rokeerde lang en Evert kort, waarna beiden voor de koningsaanval gingen.
Gerard krijgt een enorme aanval met open lijnen naar de koning, maar Evert
speelt ook op de aanval. Er gebeurt van alles, maar de aanval van Gerard slaat
net niet door en hij moet genoegen nemen met herhaling van zetten. Na afloop
ziet hij dat hij tijdens zijn aanval in 2 zetten mat had kunnen geven. Gerard
baalde! (0.5 – 0.5).
Michael Chilton (1497) geeft een stuk weg tegen Peter Vis (1566). Peter krijgt
een sterke aanval en er wordt veel geruild, waardoor het extra stuk steeds
zwaarder gaat wegen. Michael blijft tot het eind knokken, maar gaat uiteindelijk
in verloren stelling door zijn vlag (op een digitale klok). (0.5 – 1.5).
Jan Hennevanger (1188) speelde tegen Tabitha Snikkers die een veel hogere
rating heeft (1523). Jan rokeerde kort. Tabitha rokeerde lang en begon een
koningsaanval.. In eerste instantie vangt Jan de aanval op, maar dan verliest
hij toch een stuk en de koningsaanval van Tabitha wordt weer enorm sterk. Jan
lijkt te gaan verliezen, maar hij slaagt er in om een open lijn naar de koning
van Tabitha te krijgen. Op het moment dat de aanval van Tabitha een
hoogtepunt bereikt, plaatst Jan een schitterend kwaliteitsoffer en ruimt
daarmee het laatste stuk op bij de koning van Tabitha. Jan krijgt nu een dame
en toren bij de koning van Tabitha en Jan moet kiezen. Hij kan de dame van
Tabitha veroveren voor een toren met een onduidelijk eindspel van dame tegen
2 torens of hij kan direct remise maken door herhaling van zetten. Jan denkt
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erg lang na en kiest het beste: herhaling van zetten. Klasse Jan, om zo te
spelen als je zo onder druk staat.(1-2).
Dick Vons (1534) nam het op tegen Floris Verweij (1543). Het bleef lang gelijk
opgaan. Maar aan het eind van het middenspel veroverde Floris een pion en
kreeg daarmee een vrijpion. Helaas voor Dick ging die vrijpion beslissen (1-3).
Arnold van der Kammen (1510) viel met een pion twee stukken van Henri
Hartog (1519) aan. Daarna gebeurde er van alles. Stukken die ingesloten
dreigen te worden, stukken die een taak hebben dreigen verdreven te worden,
enz. Als de situatie weer opgeklaard is staat Arnold een paard voor voor drie
pionnen. Toen wilde Henri te veel: hij viel aan, terwijl Arnold met de dame en
een paard bij de onbeschermde koning van Henri kon komen en Arnold gaf mat.
Wat een partij! (2-3).
Marco Zwanenburg (1439) speelde tegen Peter Dekker (1513). Marco begon
met aanvallen. Daarna ontstond een erg ingewikkeld, gelijk opgaand
middenspel. In het toren eindspel met lopers van ongelijke kleur stond Marco
een pion achter. Marco vroeg aan teamleider Frans Maas of hij remise mocht
aanbieden. Frans liet dit aan Marco over. De teamleider van Sliedrecht maakte
een rondje langs de overige borden en Marco had zijn remise. Prima gedaan
Marco (2.5 – 3.5).
Ruud van der Linden (1761) ontwikkelde veel sneller dan Henk Prins (1716).
Hierdoor had Ruud lang meer ruimte, maar geleidelijk ging het initiatief over
naar Henk. In het middenspel dreigde Ruud een stuk te verliezen. Toen
ontstonden er enorme complicaties. Ruud bleef door knokken maar raakte
steeds meer materiaal achter en verloor. Jammer Ruud (2.5 – 4.5). (zie foto bij
Gerard)
Jan Verveen (1373) nam het op tegen Hans Snel die een aanzienlijk hogere
rating heeft (1533). Hans begon een koningsaanval die door Jan goed werd
opgevangen en er ontstaat een gelijk opgaand middenspel. Hans valt weer aan
en er wordt veel geruild. Er ontstaat een dame plus paard eindspel waarbij
Hans een pion meer heeft, maar de pionnen zijn erg ongelijk over de vleugels
verdeeld. De dames gaan van het bord. Dan heeft Hans 3 vrijpionnen op een
vleugel. Met koning en paard slaagt Jan erin om alle drie die pionnen op te
ruimen, wat een prima prestatie was. Dan is Hans iets eerder op de andere
vleugel. Daar verovert Hans de pionnen van Jan. Jan komt er toch weer bij met
koning en paard, maar de twee pionnen van Hans beslissen nu. Jan heeft prima
partij gegeven! (zie foto bij Dick)
Hierdoor verloren we met 2.5 – 5.5, maar alle spelers zijn steeds blijven
knokken. Dit team verdient om in de derde klasse te blijven! In de laatste
ronde moeten we tegen de koploper, maar CSV moet tegen de nummers 2 en 3.
Bij het schrijven van dit verhaal was het nog niet bekend wat CSV in deze
ronde gedaan had. Het blijft spannend tot en met de laatste ronde!
Foto`s/Verslag: Frans Groeneweg Storyboard: Aad juijn
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SO ROTTERDAM - 4 TEGEN HZP SCHIEDAM - 3 7-1
SLOTRONDE 2010/2011
Afgelopen woensdag ging ons derde team naar SO Rotterdam voor de laatste
RSB wedstrijd. Daar kwamen we Elise Juijn tegen die als enige HZPS`er
meedoet aan het Rotterdam Open. Zo had Elise ineens een onverwacht grote
fanclub. Later kwam zus Michelle ook nog aanmoedigen.
Ons derde team was nog niet vrij van degradatie. Wij hadden 2 matchpunten
en 3 bordpunten meer dan CSV. Als CSV de laatste ronde zou verliezen of gelijk
zou spelen dan zou alleen CSV degraderen. Als CSV zou winnen met 4.5-3.5
dan zouden wij aan 1.5 bordpunten genoeg hebben. Echter CSV heeft tot nu
toe alles verloren en krijgt een sterke tegenstander. Dus waarschijnlijk zijn we
vrij van degradatie, maar je weet het nooit zeker. We moesten tegen de
waarschijnlijke kampioen. Winnen zat er dus niet echt in, maar hoeveel
bordpunten zouden we kunnen halen?
Teamleider Frans Maas had 2
invallers nodig en hij kon gelukkig
weer een beroep doen op Jan
Verveen en Jan Hennevanger.

...that`s the spirit...Jan!!

Als je een verslag moet maken denk je dat je eerst wel rustig koffie kunt gaan
drinken. Ik vermeld het maar weer even: volgens Euwe eerst de stukken
ontwikkelen en dan pas actie. Niet dus. Aan bord 1 speelde Ruud van der
Linden (1761, alle ratings per 1 februari) met wit tegen Cor Treure (1768).
Ruud speelde het Koningsgambiet, Cor nam de pion in ontvangst en besloot
zijn pluspion met g5 te verdedigen. Ruud dacht als je dan toch een pion
achterstaat dan kan er nog wel wat meer bij: op de vierde zet offerde hij zijn
loper op f7. Zelfs voor Ruud zal dit wel een record zijn. De strijd ging verder.
Jan Hennevanger (1188, bord 5 wit) nam het op tegen Tom Boesten, die maar
liefst 500 ELO punten meer heeft! Aan het spel was dit eerst niet te zien. Jan
ging vol voor de koningsaanval. De stukken stonden hier prima voor en met de
pionnen op de koningsvleugel ging hij naar voren. Het zag er prachtig uit. Toen
trapte Jan in een valletje en alles viel in elkaar. Geen redden meer aan. Echt
jammer Jan, het zag er echt naar uit dat je aanval wat ging opleveren. (1-0).
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Ook Jan Verveen (1373, bord 3 wit) trof een veel sterkere tegenstander:
Herman van Bekkum (1674). Jan ontwikkelde keurig en rokeerde kort. Herman
koos veel later voor de lange rokade. Herman ging met de pionnen op de
koningsstelling van Jan af terwijl het voor Jan moeilijk was om tegenspel te
krijgen op de andere vleugel. Geleidelijk kreeg Herman zijn stukken achter zijn
oprukkende pionnen en toen was er geen houden meer aan. (2-0).
Ook Dick Vons (1534, bord 4 zwart) had een veel sterkere tegenstander: Wim
van Munster heeft een rating van 1782. Er ontstond een gevecht om de
hegemonie in het centrum. Na een grote afruil hadden beiden de dame, 2
torens en 7 pionnen. Er werd verder geruild tot beiden nog 1 toren en 7
pionnen hadden, waarna tot remise werd besloten. Prima gedaan Dick
(2.5-0.5).
Inmiddels probeerde Ruud er nog steeds wat van te maken. Nog maar eens
een kwaliteit geofferd en dus nu een toren achter, maar er blijven bij Cor teveel
stukken beschikbaar voor de verdediging en geleidelijk gingen die stukken van
Cor ook in de aanval. Dus offerde Ruud nog maar een stuk. Om kwart voor 11
was het zelfs volgens Ruud over. Prima doorgeknokt Ruud, maar toch een
beetje spijt van de vierde zet? (3.5-0.5).
Arnold van der Kammen (1510, bord 8 zwart) speelde tegen Ton de Vreede
(1638). Arnold had wat minder ruimte en kwam een kwaliteit achter. Toen
veroverde hij een pion voor de koning van Ton en de dame van Arnold kwam
binnen. Dit resulteerde in een geïsoleerde dubbelpion voor de koning van Ton,
plus de extra pion van Arnold. Arnold had dus best compensatie voor de
kwaliteit. Er werd afgeruild naar een eindspel waarbij Arnold 1 toren, 1 loper
en 8 pionnen had. Ton had 2 torens en 7 pionnen, waaronder de geïsoleerde
dubbelpion. Arnold kon dit eindspel echter niet houden. Jammer! (4.5-0.5).
Gerard Turkenburg (1634, bord 2 zwart) nam het op tegen Barry de Graaf
(1750). Barry ging met de centrumpionnen naar voren en Gerard deed dit op
de damevleugel. Er volgde een afruil en het centrum kwam open. Gerard stond
actiever. Na een grote afruil hadden beide 1 toren, 2 lichte stukken en 5
pionnen. Er verdween geleidelijk meer van het bord en Gerard verloor een pion.
Gerard had nog 1 loper en 4 pionnen, Barry een paard en 5 pionnen. Er werden
steeds meer pionnen geruild. Gerard hield alleen zijn loper over en Barry zijn
paard en een randpion. Beide koningen snelden richting randpion en Gerard
kwam 1 tempo tekort om remise te maken. Prima gespeeld Gerard, het leek
lang of er remise in zat. (5.5-0.5).
Ook Marco Zwanenburg (1439, bord 7 wit) had een sterkere tegenstander in Ap
Willebrordse (1671). Marco werd teruggedrongen, maar Ap dreigde niet veel.
Beiden bleven op de achterste rijen. Er stonden alleen pionnen op de vleugels
en zij stonden precies tegenover elkaar. Marco verloor een pion, maar
veroverde daarna een pion met een mooie combinatie. Er ontstond een
gelijkstaand eindspel, maar Ap slaagde erin om een vrijpion door te laten lopen.
Jammer Marco, het leek echt of remise haalbaar was, (6.5-0.5).
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Michael Chilton (1497, bord 6 zwart) speelde tegen John Steenbergen (1622).
Nadat er wat centrumpionnen geruild waren, nam Michael het initiatief en ging
met zijn lichte stukken naar voren. Beiden rokeerden lang. John offerde een
centrumpion om pion a7 bij de koning van Michael te kunnen slaan en daar met
zijn dame binnen te dringen. Maar Michael ving dit goed op en remise was
bereikt! Klasse Michael! (7-1).
Het werd dus een erg grote nederlaag, Maar uit de beschrijving van de partijen
van Gerard, Jan Hennevanger, Marco en Arnold blijkt dat daar ook best 4
remises uit hadden kunnen komen. De nederlaag was dus wel erg geflatteerd.
Maar uiteraard feliciteren we SO Rotterdam met het behalen van het
kampioenschap dat door de overwinning nu zeker is!
We kunnen nu de persoonlijke scores bekijken. Twee prijswinnaars: Arnold van
der Kammen en Michael Chilton, beiden met 3 punten. Zij worden gevolgd door
invaller Nick Wiegman met de verbijsterende score van 2.5 uit 3!. Hierna
komen Ruud, Gerard en Dick met 2 punten. Invaller Jan Hennevanger scoorde
prima met 1.5 uit 3. Marco en Els van Loenen scoorden 1 punt en invaller
Frans Maas een halve punt. Daan van Loenen en invallers Hans Schrumpf en
Jan Verveen scoorden helaas niet.
Nu dus wachten tot de wedstrijd van CSV op vrijdag om te zien of we ons
hebben gehandhaafd. Verder sluit ik me helemaal aan bij de oproep van Aad
Juijn in een ander verslag: probeer iedere week op de club te komen spelen,
daar word je sterker van en doe als het kan wat aan training.
Verslag/Foto`s: Frans Groeneweg Storyboard: Aad Juijn
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Team 4
HZP Schiedam 4 - S.O. Rotterdam 5 1-7 Klasse 3B
Ronde 4
...de teamleidster Elise zit volop in `n
verbouwing (...haar huis wel te
verstaan!), zij heeft uw webmaster
beloofd dat het verhaal en foto`s
zondagavond op de site kunnen worden
geplaatst! Nog even geduld dus...
...de verbouwing kon èchter even
wachten en vandaar dat het verslag en
de foto`s nu al zijn geplaatst! Leest u
onder Team 4 hoe de 7 klapper tot stand
kwam!

...de bevallige teamleidster

We begonnen weer met volle moed aan de 4e ronde tegen de S.O.
Rotterdammers! Ik zag de ratings van sommige tegenstanders en schrok van
het grote ratingverschil; sommigen hadden 500!? Elo punten meer! Dat zou
een pittig avondje worden, maar goed; het 4e ging er weer vol tegen aan. We
hadden 1 invaller, dat was onze voorzitter Frans Maas. Onze vaste bord 2
speler, Yvo van der Hoek was verhinderd wegens ziekte.
Yvo, bij deze, beterschap gewenst!!
Verder waren alle vaste spelers er en de wedstrijd kon beginnen!
Bord 6, Jaap van Loenen (1355) met wit tegen Jan Timmerhuis (1535).
Jaap was vastbesloten om te winnen, liet hij ons in het begin van de avond
weten…dus we waren erg benieuwd of hij zijn belofte kon waar maken.
Met bijna 200 Elo punten minder kwam hij dan ook minder ruimtelijk uit de
opening. Het werd een geschuif van jewelste en na ongeveer een uur konden
we de eerste nul opschrijven. Hij had zodanig ruimtegebrek, dat hij weinig
meer kon doen dan afwachten totdat hij mat werd gezet.
2 zetten voor het mat, gaf Jaap op.
Jammer Jaap, je voornemen was goed, maar het was een te sterke
tegenstander. 0-1
Bord 2, Nick Wiegman (1414) met wit tegen Adri Helfrich (1959)!?
Dit was dus 1 van de schokkende getallen in ratingverschil! Aad had Nick juist
deze keer aan bord 2 gezet, zodat Nick niet tegen Adri hoefde te spelen,
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aangezien Adri regelmatig aan bord 1 zat. Maar door ongelukkig toeval kwamen
ze juist tegen elkaar. Nick liet ons weten dat hij het helemaal niet erg vond en
dat hij knallend zijn best ging doen.
De heren kwamen redelijk gelijk uit de opening, beiden een achtergebleven dpion. Op een gegeven moment door een afruil op de e- en f-lijn, werd Nick zijn
d-pion erg zwak. Nick verdedigde zich erg goed de hele partij, maar na een
kwaliteitsoffer van Adri werd Nick zijn koningsstelling volledig aan puin
geholpen. Hij ging dan ook mat en gaf een zet daarvoor op.
Nick, je hebt erg goed gespeeld en je erg goed verdedigd, maar het
ratingverschil was te gigantisch!
0-2.
Aad vroeg tussendoor aan Adri waarom hij en hun bord 4 speler, Wim de Paus
(1884) in de 3e klasse speelden. Hij sprak voor zichzelf toen hij antwoordde en
zei dat hij niet echt de ambitie meer had om hoger te spelen en hij vond het
teamleiderschap in hun 5e wel leuk. Zodoende speelt hij zelf ook een potje mee.
Bord 4, Ron van Vuuren (1421) met wit tegen Wim de Paus (1884)!?
Ron kwam al minder uit de opening en Wim offerde rond 21.00 u een stuk voor
2 pionnen. Het statige kasteel waarin Ron zijn koning stond, werd nu
omgetoverd tot een Wibra tentje en dat was bepaald niet bestand tegen de
storm die dreigend op kwam zetten. Deze ironische beschrijving kwam van mijn
vader die stond te kijken en ik dacht…deze metafoor moet ik even onthouden!
Wim maakte het fraai uit en de stukken alhier konden ook de doos in. Helaas
Ron, maar ook dit keer was het ratingverschil erg groot! 0-3
Bord 8, Pieter Jan van Beelen (1396) met wit tegen Joop Michel (1445).
Pieter Jan kwam lekker uit de opening! De stukken van Joop stonden allen niet
verder dan de 6e rij en Pieter Jan had ruimte in overvloed.
Even later kwam ik weer kijken bij de partij en zag dat Pieter Jan wat minder
begon te staan. Hij ruilde zijn enige actieve stuk en verloor ook een kwaliteit.
Maar we weten dat Pieter Jan niet zomaar opgeeft en gelukkig van het knokken
is! Joop zijn torens kwamen ook binnen en de stukkenverdeling werd uitermate
ongewoon: Pieter Jan had nog 2 torens en een paard en Joop had nog zijn
Dame en een toren. Pieter Jan stond verloren, maar Joop dacht dat hij niet
verder kon (...en dat was ook zo!) en was ook blij met een remise! Erg goed
Pieter Jan! Je hebt je weer bewezen. Het was een moeilijk avondje, maar toch
heb je de stand van de nul af kunnen halen!!
0,5-3,5.
Bord 1, Frans Maas (1533) met zwart tegen Jos Holst (1669).
Bij Frans ging het ook niet van een leien dakje en Frans kwam nogal passief uit
de opening. Met erg weinig stukken ontwikkeld en even later een erg wankele
koningsstelling, kon hij opgeven. Jos jaagde behoorlijk consequent op de
onbeschutte zwart koning en voor de ongelukkige monarch was er dan ook
geen ontkomen meer aan. De gehele partij heeft Frans zich moeten verdedigen
totdat het onverdedigbaar werd.
Jammer Frans!
0,5-4,5.
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Bord 5, Jan verveen (1311) met zwart tegen Gunjan van de Neut (1506).
Jan heeft zich al vaker bewezen tegen sterkere tegenstanders en ging er weer
volop voor deze partij! Jan kwam met ruimtegebrek uit de opening en ik zag
plots zijn g-pion op g6 staan maar…er stond geen loper op g7! Die stond op e7!?
Gunjan zijn h-pion rukte op en even dacht ik…oei, Jan gaat langzaam naar de
afgrond. Maar even later toen ik weer kwam kijken, zag het er remiseachtig uit!
Dat werd het dus ook! We konden sowieso niet meer winnen, maar toch is het
prettig als er een puntje binnenkomt.
Goed gespeeld Jan! Je hebt nu 2 uit 4 en dat maakt je tot topscorer van het
team samen met Jan Hennevanger!
1-5.
Bord 7, Jan Hennevanger (1097) met zwart tegen de enige dame, Dimphie
Heijmans (1561). Jan kwam algauw minder te staan en Dimphie heeft al erg
snel het initiatief. Dimphie kwam met haar dame binnen op c7 en Jan kwam
steeds slechter te staan. Toen ik even later kwam kijken stond Jan 2 pionnen
voor! Zijn a en b-pion konden zo naar de overkant als daar een kans kwam en
dat wilde zeggen dat Jan gewonnen stond.
Maar Dimphie kwam binnen met haar toren en kon in eerste instantie eeuwig
schaak geven. Dus Jan bood remise aan, maar Dimphie zag wat kansen en
wilde niets van remise weten. En terecht, want Dimphie won wat pionnen terug
en haalde een dame! Helaas stonden Jan zijn vrijpionnen nog zowat in de
beginstand en dat was dus dat.
Helaas Jan, het leek erop dat je weer ging winnen, maar Dimphie bleef
doorgaan en haalde eruit wat erin kwam. Wel lang goed gespeeld, Jan!
1-6.
Bord 3, Leo Pletikosic met zwart tegen Rens Sliedrecht (1627).
De heren kregen beiden een geïsoleerde d-pion, alleen die van Rens stond al
heel snel op d5. Daar ondervond Leo veel last van. Maar geleidelijk aan
verkreeg Leo meer ruimte ondanks de vervelende d-pion van Rens.
Bijna op het eind van de partij, toen ik dacht dat het remise werd, verloor Leo
zijn d-pion en die van Rens kreeg de kans om naar de overkant te schuifelen.
Leo bleef doorvechten, maar hij kon niet meer dan zijn best doen en moest de
d-pion zijn gang laten gaan. Helaas Leo, je hebt weer goed gespeeld, maar het
mocht niet baten!
We komen op een eindstand van 1-7, ondanks dat de “Zwarte paarden” erg
hun best hebben gedaan.
Het ratingverschil was bij sommigen ook wel groot, dus het is niet raar dat we
hebben verloren.
De volgende keer krijgen we weer een kans om wat punten te pakken en dat
word op de clubavond, maar dan uit tegen de IJssel 3 op maandag 14 februari
(Valentijnsdag)! Ik ben erg benieuwd en ik blijf hoopvol voor de
toekomst…opdat we de volgende keer meer puntjes pakken!
©Foto`s/Verslag Elise Juijn
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De IJssel 3 - HZP Schiedam 4

3-5 Klasse 3b ronde 5

We startten de 5e ronde tegen de IJssel 3 in Moordrecht op Valentijnsdag!
Bijna iedereen met eigen vervoer, behalve Jan Verveen (hij reed met invaller
Frans Maas mee) en Leo Pletikosic (hij reed met mijn vader en mij mee). Het
was een volle bak in mijn Peugeotje 205; Michelle en Yannick gingen
supporteren en wij haalden Leo op bij zijn werkgever en tevens favoriete kroeg
in Schiedam.
We kwamen na een voorspoedige reis om 19.30 uur aan bij de IJssel en
genoten nog even van een drankje en een sigaretje voordat de wedstrijd begon.
Er was nog een bondswedstrijd die avond; De IJssel 1 tegen Krimpen a/d IJssel
3, dus de IJssellanders hadden weinig interne partijen die avond.
Terwijl we stonden te genieten van het drankje zagen we de jeugd schaken en
de oa. jeugdleider Gerard van der Wouden met een pan en een lepel in zijn
handen staan?! Bij gebrek aan een gong (gong-schaak), moest hij het doen
met bovengenoemde middelen. (een herrie dat er vanaf kwam, daarbij nog de
verheven stem van Gerard, het leek het leger wel)!
De rest van het team kwamen algauw aan in Moordrecht en de wedstrijd kon
beginnen, met 1 invaller, Frans Maas. Hij valt in voor Yvo van der Hoek die nog
steeds wegens medische redenen niet in staat is om te spelen.
...bestuurders onder elkaar...
Pieter-Jan had ook een supporter meegenomen: 2e team-speler Arthur!
Zij kwamen precies om 20.00 u binnen en met een gerust hart konden wij
zeggen dat iedereen het gebouw, erg onopvallend opgesteld, kon vinden.
Bord 5, Jan Verveen (1373) met wit tegen Jan Vink (1438).
Jan kwam al erg snel in een eindspel met allebei het loperpaar, maar Jan met
een geïsoleerde dubbelpion in het centrum. Ik vond het er remiseachtig uit zien
en Jan kwam naar me toe om toestemming te vragen voor een remise aanbod.
Ik vind het allang prima als ons team remises weten te krijgen, dus prima Jan,
biedt het maar aan! Wat ik niet zag, was dat Jan inmiddels een pion achter
stond, dus Jan Vink begon een beetje te grinniken en nam het dus niet aan…
terecht! Onze Jan verloor inderdaad met die ene pion achter.
Helaas Jan, je hebt al 2 punten behaald dit seizoen, maar dit halve puntje
konden we er helaas niet bijschrijven!
0-1
...welkome verrassing!
Omdat het Valentijnsdag was, was er een anonieme gulle gever die eten
regelde en binnen een mum van tijd stond er `n gigantische salade, chips en
toastjes op de bar!
Dat was nog eens een welkome verrassing voor de spelers en supporters!
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Bord 3, Leo Pletikosic (1261) met wit tegen Aad van der Meer (1479).
Ik zat op mijn gemakje een begin van het verslag te maken, toen Leo naar me
toe kwam en bijna mijn pen uit mijn hand griste!?
“He Leo, wat doe jij nou??” “Hebben je ouders je niet geleerd eerst te vragen?”
“Ik wil een pen, want anders kan ik niet noteren!”
“Joh, zoek je eigen pen, want anders kan ik geen notities maken!”
Leo stond een beetje beduusd te kijken tot de wedstrijdleider naar Leo toe
kwam en hem een pen overhandigde. Leo blij, ik blij, want ik was mijn pen niet
kwijt. Leo stond na een half uur al een stuk voor, door een fout van Aad in de
opening. Leo ging gestaag door en kreeg een nog betere stelling. Ik was er nog
steeds niet helemaal gerust op, want het was een erg tactische partij en Aad
maakte het hem nog best lastig. Leo stond buiten een sigaret te roken en gaat
weer aan de tafel zitten en doet een zet…
Alleen Aad had nog geen zet gedaan en Aad stond te praten met wat
clubgenoten. Ik naar de andere Aad, (m’n vader) en vroeg hoe ik dit moest
oplossen. Gerard en Aad zeiden allebei dat ik naar de wedstrijdleider van hun
moest gaan. Ik weer terug, naar Aad van der Meer, en zei dat de
wedstrijdleider erbij gehaald moest worden. Maar Aad zei dat dit niet nodig
was…hij wilde toch al opgeven. Gelukkig geen gedoe met claimen en
wedstrijdleiders enz. Aad is de moeilijkste niet!
Leo won dus en vermaakte zich verder aan de bar en buiten.
1-1
Bord 8, Pieter-Jan van Beelen (1360) met zwart tegen Ton van Smirren (1290).
De partij ging gelijk op, totdat Pieter-Jan een blunder maakt…hij geeft een stuk
weg en later staat hij ook 2 pionnen achter.
Je hebt nog lang gevochten!
1-2
Bord 6, Jaap van Loenen (1353) met zwart tegen Frans Dubois (1484).
Jaap kreeg een koningsgambiet op het bord, waar hij erg goed uit kwam!
Jaap had algauw een loper op g3 en Frans moest met zijn koning weg en kon
dus niet meer rokeren. Maar de regel zegt: koning in het centrum, centrum
opengooien. (1 van de wijsheden die ik van mijn trainer Michel de Wit heb
meegekregen…die Michel is de beroerdste niet)! In plaats daarvan schuiven
Jaap en Frans het volkomen dicht, ten gunste van Frans.
Op een gegeven moment had Jaap dan toch 2 open lijnen, de g- en de h-lijn.
Maar Jaap profiteerde er helaas niet van en Frans wel.
Ik heb nog nooit zó veel geschreven in mijn notatie schrift dat Jaap beter
stond…nu weer minder enz. Degene die aan het langste eind trok en de loterij
won, was Frans. Jammer Jaap!
1-3
Bord 7, Jan Hennevanger (1188) met wit tegen Erik Jan Noomen (1353).
Het begon redelijk gelijk. Jan krijgt een dubbelpion, maar staat wel een
kwaliteit voor, voor 2 pionnen. Ik kijk even later op het bord van de 2 en ik zie
dat ze allebei 4 pionnen hebben?! Alleen Erik Jan heeft een meerderheid op de
koningsvleugel en dat kan Jan niet tegenhouden. Waar ging het mis??
Klaarblijkelijk verloor Jan zijn toren en Erik Jan zijn paard.
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Was het omdat het Valentijnsdag was? Was je er zo ondersteboven van?
Laten we het daar maar op houden.
1-4
Bord 2, Nick Wiegman (1422) met zwart tegen Panc Vink (1467).
Nick begint ruimtelijk aan zijn partij! Ik zag dat een sterke vrije d-pion had,
maar wel 2 stukken achter! Die d-pion raakte hij ook kwijt en ik had er verder
niet zoveel oog meer voor, wetende dat Nick nog steeds 2 stukken achter staat!
Ik loop weer langs de borden en durf toch een blik te werpen op de partij van
Nick en Panc… Nick heeft de 2 stukken weer terug gewonnen en op dat
moment besluiten ze remise!
Nick, je bent een soort goochelaar…het is onvoorstelbaar!!
1,5-4,5
Winnen kan niet meer, maar Ron staat gewonnen en Frans verloren, dus de
verwachting is een winst van 5,5-2,5 voor de tegenpartij.
Bord 4, Ron van Vuuren (1408) met zwart tegen Teus Boere (1464).
Wat ik al zei…Ron stond al gauw gewonnen, hij won een dame voor 2 stukken
en Ron maakte het gedecideerd uit. Je eerste punt dit seizoen!!
Gefeliciteerd Ron!
2,5-4,5
...Ron leuke damewinst!...eh, die sjaal wel...Ron.
Bord 1, Frans Maas (1528 met wit tegen Arie MacDaniel (1578).
Het werd een rustige opzet en na de 10e zet was er nog steeds niets van het
bord voor beide partijen. Later zie ik dat Frans wel 3! Pionnen achter staat.
Ik dacht, dat is ook een duidelijke zaak, maar Frans is een taaie en maakt het
Arie erg pittig. Het werd een toreneindspel en Frans won zowaar een pion terug!
Arie wist het niet meer en remise werd besloten! Taai gespeeld, Frans! 3-5.
3-5 Is de eindstand geworden. We hadden wel verwacht dat ons team het beter
zou doen, maar het was toch nog te pittig. Geen grote nederlaag gelukkig! Nog
2 wedstrijden te gaan, waarvan 1 nog goeie kansen tegen.
Die partij is maandag 14 maart thuis tegen WSV 4!
Dan gaan we er weer echt tegenaan!!
Het was een apart avondje, en het is geen straf geweest om daar in het stille
Moordrecht te vertoeven, vanwege de zeer gastvrije en aardige, sympathieke
spelers van de IJssel!
Foto`s/Verslag Elise Juijn
Storyboard Aad Juijn
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HZP Schiedam 4 - Waddinxveen 4
3B Ronde 6

4,5-3,5 Klasse

Ronde 6…de op een na laatste ronde
zou vanavond, maandag 14 maart
2011 beginnen!
Zoals u weet; de stukjes die hiervoor
te lezen waren over ons 4e team,
eindigden eigenlijk altijd in een
nederlaag, maar elke keer begonnen
we met goede moed tegen een ander
(te) sterk team.
Deze keer echter, bleken wij ook wat
meer kansen te hebben!
Het team van Waddinxveen 4 heeft
ook niet zo’n knallend Elo gemiddeld
genomen en daar kwam ook nog bij
dat het erop of eronder was voor ons
en voor hun!
Als wij zouden verliezen, zouden we
degraderen en vice versa. Dus mijn
vader Aad Juijn had deze prachtige en
treffende quote:
“Als ons team vanavond verliest, dan
zit er niets anders op dan ze op
marktplaats te zetten”.Daar schrokken de teamleden zodanig van, dat ze het
voornemen hadden om dan toch deze wedstrijd te winnen. Mocht dat gebeuren,
wordt het waarschijnlijk weer een seizoen afzien en doorbikkelen, maar dat
hebben we er allen wel voor over, denk ik zo!
Er waren weer 2 invallers: Frans Maas en Michelle Juijn. Zij mochten invallen
voor Leo Pletikosic en Yvo van der Hoek, die verhinderd waren.
Michelle gaat dit jaar intern erg lekker en ook in ons 2e team heeft zij
ingevallen en heeft tegen de bord 8 speler van Charlois/Europoort 5 een fraaie
remise gespeeld! (Elo van haar tegenstander is 1729, terwijl zij een Elo heeft
van 1384!) Dus wij waren vol verwachting wat ze er nu van bakt! Frans Maas is
een degelijke speler, die je niet zomaar van het bord speelt!
Bord 4, Ron van Vuuren (1408) met wit tegen Henk van Erk (1487).
Het werd algauw een rommelig en tactisch spelletje en in de chaos kwam Ron
een stuk voor. Maar het werd toch riskant, want toen ik even later keek, zag ik
dat de koning van Ron op f3 stond, terwijl er nog aardig wat op het bord stond.
Ron kwam een toren voor en ik dacht dat de partij wel uitliep…die liep ook uit,
in een matnet, alleen Ron was het die mat stond!
Hij zag het helemaal over het hoofd, dus we gingen verder met 1-0 achterstand.
0-1.
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Bord 1, invaller Frans Maas (1528) met zwart tegen Theo Goor (1592). Theo
begon al met een ontwikkelingsvoordeel en Frans dus (ik zeg het niet gauw)
met een ontwikkelingsachterstand. Frans kreeg een goede kans; een
kwaliteitsoffer met matdreiging, alleen zag hij het niet.De verdere partij kreeg
hij geen kansen meer en Theo kwam steeds beter te staan. Helaas Frans!
0-2.
Bord 5, Jan Verveen (1373) met zwart tegen Gerard Torenbeek waarvan er nog
geen Elo bekend is. Het werd een rustige partij en Jan vond ik algauw
positioneel beter staan. Hij stond actiever met zijn torens en had een half open
F-lijn in handen. Jan probeerde nog wat door met zijn ene toren naar de 2e rij
te gaan, maar dat haalde niet veel uit. Er werd tot remise besloten. Wederom
een goeie partij van je, Jan! 0,5-2,5.
Bord 6, Jaap van Loenen (1353) met wit tegen Marten Nitrauw (geen Elo).
Wij werden van tevoren ingelicht dat Marten doof is en dus af en toe wat
geluiden kan maken en dat het wat lastiger is te communiceren met hem. Dat
maakt ons niets uit, wij hebben zelf 3 dove mensen in ons 3e team zitten en
zijn het al gewend.
Het werd een positioneel potje en ik vond Marten iets beter staan.
Jaap wint op een gegeven moment een pion en door een vorkje ook nog een
stuk!
Aan het gezicht en het commentaar te merken was dat dus niet Marten’s
bedoeling en hij gaf algauw op.
Super gedaan, Jaap!
1,5-2,5.
Bord 2, Nick Wiegman (1422) met wit tegen Luit Bloem (1370).
Ik vond Nick een tijdje beter staan, zijn tegenstander had een geïsoleerde epion, waar hij misschien in het eindspel last mee zou krijgen.
Het werd op het laatst een paarden eindspel en tot mijn verbazing zag ik dat
Nick 2 pionnen achterstond.
Hij redde het niet meer, helaas een nederlaag voor onze bord 2 speler!
1,5- 3,5.
WSV hoefde nog maar een half puntje binnen te halen en wij zouden
degraderen…
Bord 8, Pieter-Jan van Beelen (1360) met wit tegen Herman van Offeren (978).
De pionnen werden algauw in elkaar geschoven, met het grote verschil dat
Pieter-Jan veel meer ruimte had en zijn stukken stonden erg actief!
Pieter-Jan kwam gewonnen te staan, maar niets is moeilijker dan een
gewonnen eindspel daadwerkelijk te winnen.
Op een bepaald moment kon Pieter-Jan een volle Dame winnen, maar hij zag
het niet.
Dus duurde het potje wat langer en Pieter-Jan gaf een bizarre, maar erg mooie
mat in 2!
Heel goed gedaan, Pieter-Jan! Netjes uitgemaakt.
2,5-3,5.
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Bord 3, Michelle Juijn (1384) met zwart tegen Jaap Smit (1411).
Het werd een gesloten stelling, waarbij Mies o.a. 2 paarden had en Jaap o.a. 1
loper en een paard had. Jaap kreeg op een gegeven moment een vrije a-pion,
maar die was nog niet zo ver opgerukt.
Door lekker gemanoeuvreer van haar paardjes, wint ze een kwaliteit en komt
dan toch echt gewonnen te staan.
Ondertussen een sigaretje roken, beetje kletsen en zich met anderen bezig
houden, leek het alsof ze niet helemaal in de partij zat. Maar schijn bedriegt,
want bijna fluitend gaat ze voor een paar minuten aan haar bord zitten en wint
ze op d’r sokken! Je vertoont dezelfde symptomen als mijn trainer Michel de
Wit, Mies!? En ook in jou geval pakt het gunstig uit!
Erg goed gespeeld, zus!
3,5-3,5!
Bord 7, Jan Hennevanger (1188) met zwart tegen Jan Markus (geen Elo).
Jan komt algauw een stuk achter te staan, maar wel met flinke dreigingen.
Even lijkt het erop dat Jan het niet helemaal nauwkeurig speelt en toch echt
het stuk achter komt te staan zonder tegenwicht te bieden.
Wederom bij Jan, schijn bedriegt! Jan krijgt zo’n grote aanval op de h- en de glijn, dat hij allemaal matdreigingen heeft.
En na een wonderbaarlijk mooi stukoffer, zet Jan zijn tegenstander mat!
Gejuich en gejubel steeg op en de mensen konden niet wachten hem te
feliciteren.
De enige reactie die we kregen van hem was: “1 tegelijk mensen…1 tegelijk”.
En een grote zucht!
4,5-3,5.
Jan...matchwinner!!
Dit was me het avondje wel. Toch nog gewonnen al zag het er even niet zo
naar uit.
Geen degradatie voor ons en dus nog een seizoen ons proberen te handhaven
in de 3e klasse!
De volgende wedstrijd en tevens de laatste is op Donderdag 7 April 2011, tegen
Onesimus 2.
Verder info volgt nog voor onze spelers.
Eerst maar even bijkomen van deze opwindende avond!
Verslag: Elise Juijn
Foto`s: Elise Juijn/Frans Groeneweg
Storyboard: Aad Juijn
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Onesimus 2 - HZPS 4 Klasse 3B. 7-4-2011

Invalster Michelle...zo vader zo dochter...

Het was zover... de allerlaatste RSB wedstrijd van het seizoen werd gespeeld!
Donderdagavond verzamelden we allen bij het clubgebouw van Onesimus te
Kralingen. Er stond nog wel wat op het spel...als de andere RSB wedstrijd van
die avond ongunstig zou uitpakken voor ons, dan zouden wij degraderen. Dat
betekent als WSV 4 kon winnen die avond van Eeuwig Schaak 1 dan konden we
onze biezen pakken. Maar dat zou zeer onwaarschijnlijk zijn, gezien de
verschillen qua Elo van die 2 teams. We begonnen de avond met 1
invalster..niemand minder dan mijn zus Michelle Juijn. Zij viel in voor Yvo van
der Hoek, die nog steeds uit de roulatie was vanwege zijn gezondheid.
Verder waren alle vaste spelers er en de games konden beginnen!
Bord 8, Pieter-Jan (1360) met zwart tegen Rolf de Jong (1508). Pieter-Jan
kwam lekker uit de opening...ietwat actiever. Later op de avond zie ik dat hij 1
stuk achter staat voor 2 pionnen. Nog steeds heeft hij kans, want het zijn 2
belangrijke centrumpionnen die hij voorstaat. Even later kom ik weer
kijken...staat hij mat!? Nee, geen Rolf…maar Pieter-Jan! Helaas, je ging wel
lekker, maar het ging ineens wel erg snel bergafwaarts. Pieter-Jan heeft dit jaar
2 uit 7 behaald, wat ik zeker niet slecht vind, gezien de Rating tegenstand dit
seizoen!
1-0.
Bord 7, Jaap van Loenen (1353) met wit tegen Shau-Ming Yuen (1450). Jaap
had een bizar avondje...hij kon in de opening een stuk winnen, maar zag
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spoken. Dus het liep even wat anders...Jaap kwam 2 stukken voor een toren
voor te staan. De dame van Shau-Ming stond op a1 en deed verder weinig, dus
ik zag veel kans voor Jaap. Ook dat liep anders, Shau-Ming kwam sterk terug
op de h-lijn met zijn 2 torens en een paar zetten later konden de stukken in de
doos... Jaap ging mat. Jaap heeft dit jaar 1,5 uit 6 gespeeld.
Als we volgend seizoen nog een team kunnen samenstellen, dan gaan we er
weer voor en hopen dat je wat meer punten kan vergaren, Jaap!
2-0.
Bord 1, Nick Wiegman (1422) met wit tegen Paul Wassink (1689!). Deze partij
verliep erg evenwichtig. In mijn notitieschrift heb ik om 21:20 uur geschreven
dat Nick nog steeds lekker staat! Met bijna 300 Elo verschil bood Nick remise
aan, omdat hij dacht dat hij in het eindspel verloren zou komen te staan. Nick
wilde het zekere voor het onzekere en zijn tegenstander nam het aan! Erg knap,
Nick! Je hebt dit jaar 1 uit 7 gehaald. Dat is niet superveel, maar gemiddeld zat
je aan bord 1 en dat viel zeker niet mee, dus eigenlijk vind ik het knap dat je
toch nog 2 remises hebt gehaald. Misschien volgend jaar naar het 3e? Daar heb
je een hogere score behaald aan een wat lager bord. Je bent dit jaar erg
vooruit gegaan!
2,5-0,5.
Bord 2, Leo Pletikosic (1261) met zwart tegen Fons Scholvink (1679). Leo
introduceert dit jaar de "Schaakschwalbe" tegen Onesimus. Als ik u uitleg, wat
er in deze partij gebeurde, weet u gevoelsmatig gelijk wat "Schaakschwalbe"
inhoudt...Leo begon erg goed, Fons heeft op papier ongeveer 400 Elo meer,
maar wij weten allemaal dat Leo nergens voor terugdeinst. Helaas later in de
partij geeft Leo een kwaliteit weg en staat op een gegeven moment verloren.
Leo gaat weer zitten na een sigaretje en zegt: Remise? Hij geeft Fons een hand
en Fons zegt: Ja.
"Okee" zegt Leo. Opeens gaat er een lichtje bij Fons branden..."Nee ik dacht
dat je opgaf, ik wil geen remise." Maar de wedstrijdleider staat erbij en zegt dat
hij nou eenmaal ja heeft gezegd, en ja is ja.
Zo heeft Leo toch nog een remise weten te krijgen!! Fons was gelukkig de
rotste niet en gaf Leo nog maar een biertje en niet te vergeten zichzelf. Ze
nestelden zich in de keuken van Onesimus en babbelden over werken in de
horeca, dat Leo nog doet en Fons heeft gedaan. Eind goed, al goed zeg ik dan
maar! 2,5 uit 6 heeft Leo behaald dit seizoen! Ik vind het zeker geen slecht
resultaat...toch bijna 50% aan gemiddeld bord 3.
3-1.
Bord 3, Jan Hennevanger (1188) met wit tegen Jacques Goud (1636). Jan
werd dit keer aan een hoger bord gezet, omdat hij toch wel vreemde en niet te
verwachten resultaten kan binnen halen. Zou dat nu ook zo zijn? Met ruim 300
Elo minder kwam Jan iets minder actief uit de opening. Jacques had een flinke
druk op de pion op c2 en ik dacht dat Jan langzaam weggespeeld zou worden.
Maar het (bijna) onmogelijke wordt mogelijk en na een flinke afruil houdt Jan 1
pion extra over en dat is ook nog eens een vrijpion! Jacques geeft op en Aad en
ik staan met open mond van verbazing te kijken. Weer ontving Jan met een
koele reactie de felicitaties en doet alsof het de normaalste zaak van de wereld
61

is! That's the spirit, Jan! 4 uit 7 behaald dit seizoen! En daarmee ben je de
topscoorder van het team! Erg goed van je, Houdini Hennevanger!
3-2.
Bord 4, Jan Verveen (1373) met zwart tegen Fokke Lindeboom (1610).
Jan begon erg goed, Fokke zijn koningsstelling is aan puin geholpen, dus de
aanval kan beginnen!...Alleen Jan gaat met wat stukken naar de damevleugel
en probeert daar wat af te ruilen?! Denk ik...Dus de zwakte van Fokke wordt nu
een sterkte en binnen de kortste keren staan er 2 witte torens op de half-open
g-lijn en Jan verliest ook nog een kwaliteit. Fokke maakt het zichzelf toch nog
lastig, maar uiteindelijk gaan de stukken in de doos. Je hebt je best gedaan,
Jan. Maar helaas! Jan heeft dit seizoen 2,5 uit 7 gehaald aan gemiddeld bord 5.
Geen slecht resultaat!
4-2.
Bord 6 Invalster Michelle Juijn (1384) met zwart tegen John van der Meulen
(1599).
Michelle komt wat minder uit de opening, ze heeft minder ruimte, alleen John
ruilt het een en ander af, waardoor Michelle zelfs lekkerder komt te staan. Maar
hoe nu verder? Het wordt steeds drukker rondom de beide koningen en er
komen zelfs wat tactische combinaties in. Positioneel gezien komt John weer
beter te staan en geeft het dit keer niet meer uit handen. Michelle blijft
zwoegen. Ze heeft nog nooit zo lang aan een schaakbord gezeten en blijft
doorploeteren. Helaas, John heeft een ver opgerukte vrij-pion en een toren
meer. Erg taai gespeeld ,Mies! Je hebt het hem erg lastig gemaakt met ruim
200 Elo minder! Je bent 3 keer ingevallen en hebt daarvan 1 gewonnen!
Misschien een idee om volgend seizoen voor de bond te gaan spelen?
5-2.
De laatste partij van de avond, Ron van Vuuren (1408) met wit tegen Harry
Elgershuizen (1629) aan bord 5. Het werd een lange positionele partij en heel
lang bleef de stelling gelijk. Ron kwam op een gegeven moment 1 pion achter,
maar nog geen man overboord. Om een uur of 23:00 uur geeft Ron een toren
weg!? Oeioeioei! Zonde Ron, je hebt puik en taai gespeeld! Zonde van die
blunder!
Je hebt 1 uit 6 gespeeld aan gemiddeld bord 5 a 6. De tegenstand dit seizoen
was te sterk, helaas!
Zo wordt het 6-2 voor Onesimus. De volgende dag zie ik dat WSV 4 met 7,50,5 heeft verloren en zijn wij gehandhaafd in de 3e klasse! De rating
tegenstand was gigantisch dit jaar, maar wij hebben een 4e met een echte
vechtersmentaliteit! De invallers en invalsters hebben erg hun best gedaan.
Mijn complimenten voor ieder! En hopelijk kunnen we nog een team
samenstellen voor volgend seizoen!
Een fijne zomercompetitie verder en tot september!
Verslag/Foto`s: Elise Juijn. Storyboard: Aad Juijn
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Ben Riksen clubkampioen 2011!!!!!
Op de voorlaatste avond van de wintercompetitie is de eerste beslissing
gevallen. Door zijn overwinning is Ben Riksen clubkampioen geworden. In de
laatste ronde kan hij niet meer ingehaald worden. Onze felicitaties Ben! Ben
heeft tot nu toe de ongelofelijke score behaald van 12 gewonnen partijen, 12
remises en slechts 3 nederlagen. Daar moet bij bedacht worden dat Ben steeds
tegen de sterkste tegenstanders gespeeld heeft. Werkelijk een klasse apart!
Ben blijft verrassen op z`n "oude" dag...in een rechtstreekse confrontatie met
de kersverse bekerkampioen Jan Brand wist Ben na uiterst taai verzet van Jan
de titel binnen te slepen! Namens het bestuur van harte gefeliciteerd Ben!

Prijswinnaars 2011 interne competitie
Ben Riksen heeft 12 partijen gewonnen, 12 remises en slechts 4 partijen
verloren (64,3%). Een werkelijk prima resultaat als je nagaat dat Ben steeds
tegen de sterksten van de vereniging speelde.
Aad Juijn
Tweede is Aad Juijn geworden, met 111 punten, 11 gewonnen partijen, 4
remises en 5 verloren partijen (65%). Net als bij Ben een enorme score! Noot
van uw reporter: bovendien met een flitsende speelstijl!
Nick Wiegman
Derde is Nick Wiegman geworden. Hij behaalde 110 punten, door 10 partijen te
winnen, 8 remises en slechts 4 nederlagen (63,6%). Nick is aan een enorm
seizoen bezig, want hij veroverde nog een prijs: hij is ook eerste in de
ratingvooruitgang, want zijn clubrating ging maar liefst 311 punten vooruit!!
Freerk Gerkema
Vierde is Freerk Gerkema. Ook hij behaalde een overtuigende score, n.l. 109
punten, door 7 gewonnen partijen, 15 remises en slechts 3 nederlagen (58%).
Freerk heeft al aangekondigd dat dit een probleem vormt, want hij wint een
prijs die zijn nabestaanden weer moeten opruimen. Wat een ellende Freerk!
Ruud van der Linden
De laatste prijs is voor Ruud van der Linden. Hij scoorde 107 punten door 13
keer te winnen, 4 remises en 9 keer te verliezen (57,6%). Ook Ruud scoorde
een dubbel: in de ratingvooruitgang behaalde hij de derde prijs door zijn
clubrating dit seizoen met 194 punten te verhogen.
Nick Rotmeyer
Dan moeten we nog 1 prijswinnaar vermelden. De sympathieke Nick Rotmeyer
behaalde de tweede prijs in de ratingvooruitgang door zijn clubrating dit
seizoen met 214 ELO-punten te verhogen. Nick wilde zijn clubrating ook
bijzonder graag boven de 1000 krijgen en dat is gelukt: 1066. Prima resultaat
Nick
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Jan Brand Bekerkampioen 2011!!!!!
Het was uwer beiden (suffende) bestuursleden
(Frans Groeneweg en Aad Juijn) afgelopen
maandag ontgaan...dat Jan Brand onze nieuwe
Bekerkampioen werd! Met nog 2 minuten op de
klok, voor zowel Jan als John, stond Jan 2
pionnen voor. John bood remise aan en Jan
nam dit met het oog op de 2 resterende
minuten aan. Na afloop van de partij zag John
af van de geplande barrage (omdat Jan zo
goed had gespeeld) en vond dat Jan de
terechte Bekerkampioen 2011 moest zijn!! Een
groots gebaar van het voormalig Nederlands
schaaktalent! John werd in de zestiger en
zeventiger jaren in een adem genoemd met
niemand minder dan Jan Timman...tevens
Bekerkampioen 2011
werd John 3x snelschaakkampioen van
Jan Brand
Nederland. Proficiat met deze instelling John!
Jan...namens het bestuur onze welgemeende felicitaties met het behalen van
het Bekerkampioenschap 2011 en we kunnen niet anders dan constateren...`n
terechte Kampioen die buitengewoon sterk voor de dag kwam in beide partijen
van de finale!!

HET PINKSTERTOERNOOI
Ben Riksen snelschaakkampioen!!
Het Pinkster snelschaaktoernooi is gewonnen
door Ben Riksen die daarmee
snelschaakkampioen is van onze vereniging.
Ben won ook al de wintercompetitie. Een
fantastische dubbel van Ben. Onze hartelijke
felicitaties!
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Clubgenoten!!
'Schaakarm'
Schaakarm kan je op drie manieren uitleggen. Eén: je hebt niet veel inzicht in
schaken. Twee: je wordt niet rijk van het schaken. Drie: je krijgt kramp in je
arm, bekend als RSI, repetitive strain injury, maar dat is Engels. Vergelijk:
muisarm of tennisarm. Muisarm kan ook, je schaakt op het net!
Een niet nader te noemen persoon oefent zijn arm door veel bier te hijsen om
geen schaakarm te krijgen. Hij krijgt hoogstens een bierarm, maar bierarm is
hij nooit! Schaakarm wordt hij er wellicht wél van! Normaal gesproken is
bierarm een garantie voor niet schaakarm, kan je het nog volgen?
Wat kan je nog meer doen om een schaakarm te voor komen? Een loper mag
zeven veldjes met één sprong. Je kan het natuurlijk rustig aan doen door maar
één stap te doen. Hetzelfde geldt voor de dame en de toren. Een pion mag de
eerste keer twee veldjes, doe het eens rustig aan en begin met één veldje!
Mocht je hier problemen mee hebben, speel dan vaak met de koning, die mag
maar één veld.
Als je hierdoor snel verliest, zeur dan niet, je spaart je arm nog meer! Je wilt
toch niet meemaken dat het eerste team niet kan uitrukken omdat iedereen
met een schaakarm zit? Of erger nog, je kan mat in één geven, maar je arm
begeeft het en je gaat door de vlag! Het verklaart ook waarom zo weinig leden
komen schaken op de maandagavond, ze doen therapie vanwege de schaakarm!
Zodoende is een discussie ontstaan of de corvee nu wel of niet goed is voor de
schaker. Met andere woorden, oefen je je arm, of help je hem juist de
vernieling in? Maar de corvee is na de schaakpartij? Dat is nu juist zo oneerlijk
voor diegenen die corvee hebben, zij moeten schaakarm spelen om geen
schaakarm te krijgen om nog op te kunnen opruimen! Of oefen je je arm
tijdens het schaken voor de corvee?
Zo kent een schaakvereniging vele problemen. En schaakarm blijf je zeker want
het schaken kost alleen maar geld. Nou kost schaken relatief weinig, dus je
houdt geld over. Ik ken iemand die eerst in Leiden woonde en nu in Den Haag.
Die komt nog maar zelden naar de club om reiskosten te besparen natuurlijk!
Maar laten we eerlijk zijn, een voormalig lid die in Polen woonde, zag je ook
niet dagelijks meer!
Het verklaart natuurlijk waarom we zo weinig internationale leden hebben,
zoals Fischer uit Amerika, of Kasparov uit Azerbeidzjan en Anand uit India. Als
we niet schaakarm willen zijn, kunnen we toch beter via het internet met elkaar
schaken? Het bespaart een reisje naar het clubhuis, je bent van de corvee af,
maar je loopt natuurlijk wel een muisarm op! Het is dus de keuze tussen een
schaakarm en een muisarm!
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Een ander lid liep regelmatig in het gips. Om misverstanden te voorkomen, dit
had niets te maken met een schaakarm, maar alles met zijn frivool gebruik van
zijn rolschaatsjes, motorfietsje en autootje! Een schaakarm krijg je vooral als je
met de zware stukken speelt, dat zijn de dame en de torens. Misschien begrijp
je nu waarom wij met plastic schaakspellen spelen; je wordt niet schaakarm
want ze zijn goedkoop en je krijgt geen schaakarm want ze zijn licht! En nu
snap je ook waarom we extern met houten stukken spelen; de tegenstander
krijgt een schaakarm! Of is dat te schaakarm gedacht?
Funny Falcon
'Rijmpje'
Ik ben blij dat ik schaak, dat geeft veel vermaak.
Ik schaak, dat maakt blij en maakt de geest vrij.
Je doet een zet en dat geeft pret.
Je geeft mat en wordt zowat zat.
Al moet je een hoop verzinnen om lekker te winnen.
Je hersens kraken om geen goede zet te verzaken.
Je hebt een bord voor je kop, maar dat is geen strop.
Dat heb je nodig voor de stukken, anders gaat het niet lukken.
Toch maar even de klok ingedrukt, voor het op tijd mislukt.
Word je tegenstander link, dan geef je geen krimp.
Je geeft hem een hand omdat je begint en weer een omdat je wint!
Maar wat nou als je verliest en dus naast de pot piest?
Dat schaken is ook helemaal niet leuk, je ego ligt zo in een deuk!
Je avond is naar de klote en jijzelf ligt in moten.
Ik noem man en paard, is dat het allemaal wel waard?
Je speelt met stukken, maar zal nog verongelukken.
Je bouwt iets op, maar krijgt de strop.
Was ik maar gaan boksen, dan moest ik nu niet kotsen.
Of een spel als stratego, dat geeft rust aan je ego.
Die verering van de koning, geeft geen beloning.
Als je gaat dammen, zit je ook maar te zwammen.
Nee, vrouwenschaak, dat is meteen raak!
Laat de vrouwen maar denken, dan hoef je je hersens niet te krenken.
Dat noem je emancipatie, de vrouw verliest haar gratie.
De computer kan de prullenbak in, schaken wordt een vrouwending.
Stukken uit de doos, het wordt nu vies en voos.
Als je dit zal vrezen, moet je nu stoppen met lezen.
Ben je van schaken een vereerder, de loper is een schuinsmarcheerder!
Als je even niet oplet, worden de stukken gedekt.
Het wordt pas echt vuil, met dameruil.
Ik zal maar stoppen, anders laat ik me tot erger verlokken.
We houden het fijn, het is maar een rijm.
Funny Falcon
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