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VOORZITTER:
F. G. Maas, tel. 010- 4358192
SECRETARIS:
J. Zoorob en J. H. Lemmen, tel. 06 - 42140534
PENNINGMEESTER en REDAKTIE CLUBBLAD:
G. Melchers, tel. 010 - 4701550
WEDSTRIJDLEIDER - INTERN:
F. Groeneweg, tel. 087- 8752463 / 06-27001112
WEDSTRIJDLEIDER - EXTERN:
Aad Juijn

tel. 010 – 4732383

VICE-VOORZITTER / CLUBBLAD / REDACTIE / PUBLIC RELATIONS:
J. Brand, tel. 010 - 4703225
MATERIAALBEHEERDER:
vacature
TEAMLEIDERS:

LEDEN VAN VERDIENSTE:

Team 1: Kim Meulenbroek, tel. 06 - 21865988
Ruud Kruijs - Frans Groeneweg
Team 2: Aad Juijn
tel. 010 – 4732383
Theo van Zessen - Jan Brand
Team 3: Jan Brand
tel. 010 - 4703225
Team 4: Frans Maas
tel. 010 – 4358192 en Davey Hoogstad tel: 06-48567669
CONTRIBUTIE:
Per heel seizoen: seniorleden: € 89,15 seniorleden met familiekorting: € 79,90
65 +leden: € 76,25 dubbelleden: € 44,55 jeugdleden: € 36,90
BETALING:
Kas: Elke maandagavond bij de penningmeester of per bank: Fortis Bank Nederland bankrekeningnummer. 98.02.42.371
t.n.v. Schaakvereniging HZP Schiedam
WEBMASTER:
Ronald Lemmen, tel. 06-42140534
Homepage: http://www.hzpschiedam.nl

SPEELLOKAAL:
Klubhuis Schiedam-Zuid.(Wijkcentrum Zuid) Dwarsstraat 42, 3114 LC Schiedam, tel. 010- 4267297
Speelavond: Maandag.
Aanwezig: uiterlijk 19.50 uur.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
BEREIKBAARHEID:
Bereikbaar vanaf het NS-station Schiedam-Centrum met RET-lijn 54. Vanaf halte Vlietland-ziekenhuis (achterzijde) ±
10 minuten lopen. Vanaf de Koemarkt (Schiedam-Centrum) ± 15 minuten lopen door de Lange Nieuwstraat naar Klubhuis-Zuid in de wijk Schiedam-Zuid (de Gorzen).

Of zie de website http://www.hzpschiedam.nl voor een goede route- beschrijving.
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MAART 2010
Alwéér ligt er een verse Gazette voor uw neus. Op papier of op beeldscherm.
Het meeste heb je waarschijnlijk al gelezen. Het is een bundeling van stukken die de afgelopen
maanden al te lezen waren op onze site, (http://www.hzpschiedam.nl/) maar dan nu in een
chronologische volgorde gelegd. Geweldig leesvoer. De vakkundig geschreven artikeltjes geven, ongeacht het resultaat van de potjes, een goede indruk van wat er
op zo’n avond achter de borden plaatsvindt. Waar we vroeger de lege
plekken moesten opvullen met al-dan-niet komische plaatjes, vinden we
nu de sfeervolle beelden van onze huisfotografen, met name Elise!
Ook voor de internet-surfers van andere vereniging zal het een bron van
inspiratie zijn. Misschien wel zo sterk, dat ze eens een kijkje komen
nemen aan de Dwarsstraat, bijvoorbeeld op zaterdag 24 april, als onze
vereniging weer zijn jaarlijkse GORZENTOERNOOI organiseert. (zie
hiervoor ook onze site.
Foto`s © Elise Juijn

De diverse competities komen nu in hun eindfase terecht. Hier en daar zullen de beslissingen al
gevallen zijn en worden de punten nu op de I gezet.
Een dezer weken zal ook de penningmeester weer aan jullie deur rammelen.
Vóór het eind van april moeten alle – nog openstaande – contributieschulden zijn
voldaan (behoudens de lieden waarmee een andere afspraak is gemaakt). Probeer
je er een beetje aan te houden. Het kost de penningmeester overbodig werk om
hier achteraan te gaan. Draai het volgend jaar eens om: betaal alles bij de start
van het nieuwe seizoen. Bij menig vereniging is dat de normaalste zaak van de
wereld.
Rest mij jullie veel leesplezier te wensen bij deze voorjaarsGazette!
Guus Melchers,
Redaktie Gazette/Penningmeester.

MEDEWERKERS AAN DEZE GAZETTE:
►Hans de Valk

►Funny Falcon

►Kim Meulenbroek

►Ronald Lemmen
►Frans Groeneweg
►Frans Maas
►Aad Juijn

►Freerk Gerkema
►Guus Melchers
►Anonimus
►Jan Brand

►Elise Juijn
►e.a
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.
Overleden.
Vanuit Losser ontvingen wij het verpletterende bericht dat mevrouw A. Roggeveen, de echtgenote van
ons oud–lid en oud-bestuurslid de heer D.P. Roggeveen op 17 Februari 2010 overleden is. Mede namens onze vereniging hebben wij hem gecondoleerd.

Gecombineerde editie.
De nu voor U liggende/op het scherm weergegeven Gazette is opnieuw een combinatie van de Gazette
en het Wedstrijdbulletin.

RSB-competitie 2009-2010.
De RSB-competitie is nog in volle gang. We nemen met 4 teams deel. Vanwege het uitvallen van enkele
spelers doen wij wederom een uitermate dringend beroep op de overige leden om zich beschikbaar te stellen voor een team. Vooral het 4e team heeft te lijden onder de ontstane situatie. Het zou
bijzonder jammer zijn, met name voor de vaste kern van het 4e, als wij zouden moeten besluiten om het
4e nu nog terug te trekken. Dan zou alle moeite en inspanning van de afgelopen jaren voor niets geweest zijn.

Beker RSB.
Zoals U in de vorige editie hebt gelezen heeft het bekerteam op 10 November 2009 in en tegen Papendrecht/Alblasserdam gewonnen. De daarop volgende bekerwedstrijd ging verloren. Zie elders in dit nummer.

Reiskosten.
Opnieuw schenken vele leden hun reiskosten, gemaakt voor de RSB-competitie/ RSB-bekercompetitie, aan
het Materiaalfonds. Daarvoor hartelijk dank.
Het bestuur is U zeer erkentelijk voor Uw medewerking.

Materiaal.
Ter herinnering: wilt U defecte klokken of onvolledige spellen apart houden en afgeven.. De volgende stap is
een complete inventarisatie, dus ook van ons spelmateriaal, en daarna volgt dan toetsing aan de verzekerde
som van de brandverzekering (loopt via de KNSB). De eerste fase van de beoogde inventarisatie van Dinsdag 24 November 2009 is wel doorgegaan. Nu die bij mij thuis nog. Naast de in het vorige nummer reeds
gemelde reparatie van 16 Gardeklokken in Hoogeveen wordt nu ook 1 digitale DGT-2000-klok gerepareerd in
Enschede.

Distributie Schaakmagazine.
De distributie van het periodiek van de KNSB gaat sinds de overgang begin Maart 2009 naar postbedrijf TNT
veel beter. Toch houden we de vinger aan de pols. In 2010 is nu Schaakmagazine 2010 nummer l verschenen.
Meldt U zich als U een nummer niet ontvangen heeft.

Contributie.
De penningmeester heeft U misschien wel electronisch of per brief benaderd. De penningmeester neemt contact op als dat in een enkel geval nog niet gebeurd is.
Als U giraal wilt betalen, let U dan op ons bankrekeningnummer 98.02.42.371 ten name van ,,SV HZP Schiedam”
bij Fortis Bank Nederland. Raadpleeg de penningmeester over Uw contributie. Voor de contributietabel: zie
elders in deze Gazette.

Gorzentoernooi 2010.
Op Zaterdag 24 April 2010 houden we de 31ste editie van ons Gorzentoernooi.

Algemene vergadering.
Onze Algemene Vergadering is op Maandag 6 September 2010.
F.G. Maas
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SCHAAKMAGAZINE 2009 EN 2010.
Het archief van HZP Schiedam gaat voor de periodieken van de KNSB betreft ver terug. Wij streven er
naar om ons papieren archief compleet te krijgen en te houden en richten ons daarbij nu op Schaakmagazine, gepubliceerd door de KNSB. Tot en met jaargang 2009 is ons dat met hulp van velen, maar
vooral met die van Michiel Scheenloop en Frans Groeneweg, toch gelukt en daarom houd ook ik vol.
Jaargang 2009 van Schaakmagazine (met daarin opgenomen het jeugdblad ,,Voorloper”) is op 1/3/2010
aan het archief toegevoegd, waardoor we vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw weer compleet zijn.
Verzoek: lever Uw exemplaren van Schaakmagazine bij mij in of leg ze in de materiaalkast. Op naar
weer een nieuwe complete jaargang, nu 2010.
We houden ons aanbevolen.
Tenslotte: geef aan deze actie zo ruim mogelijke bekendheid.
F.G. Maas

NOTATIEBOEKJES.
Op de Algemene Vergadering van de RSB van 20 Mei 2006 heb ik 50 notatieboekjes aangeschaft, van
sponsor Acadium Bastion. Aangezien die voorraad redelijk snel slonk heb ik op het Gorzentoernooi van
25/4/2009 er nogmaals 50 aangeschaft.De prijs van een notatieboekje bedraagt € 1,--, bij mij verkrijgbaar. In de boekjes kunt U 23 partijen kwijt. Ik zal zorgen er altijd enkele mee te nemen naar de clubavond. De voorraad per 23 Februari 2010 bedraagt 55 stuks.
F.G. Maas

CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER JAAR VOOR HET SEIZOEN 20092010.
Op de Algemene Vergadering van 7 September 2009 is een contributieverhoging aangenomen.
De nieuwe contributie geldt vanaf het begin van het verenigingsjaar zijnde 1 Augustus 2009. De vermelde bedragen zijn jaarbedragen.
De contributietabel luidt nu:
Categorie
senior hoofdlid
senior hoofdlid 65+
senior gezinslid
dubbellid
junior hoofdlid
junior gezinslid
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oud
contributiebedrag
€ 72,50
€ 62,00
€ 65,00
€ 36,25
€ 30,00
€ 30,00.

nieuw
contributiebedrag
€ 89,15
€ 76,25
€ 79,90
€ 44,55
€ 36,90
€ 36,90
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Opslag:
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3133 KN
Vlaardingen
De Gazette(n) maart 2010

Telefoon: 010 – 435 16 26
Telefax: 010 – 262 03 86
Mobiel:
06 - 53163638
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KERSTTOERNOOI 2009
Omdat Koning Winter vond dat hij gehoor moest geven aan het
slechte resultaat van de klimaatconferentie in Helsinki, besloot hij
zich deze winter weer eens van zijn goede kant te laten zien.
Zelden heeft een conferentie zo snel effect gehad. Het vroor dat
het kraakte en de sneeuw lag ouderwetsch hoog.
Reden temeer om het Kersttoernooi, welk gepland stond op
maandag 21 december niet door te laten gaan. We vonden het
onverantwoord om de deelnemers naar het klubhuis te laten
glibberen. Daarom vond het toernooi op de eerstvolgende
gelegenheid plaats en wel op maandag 4 januari 2010. Ook toen
lag er nog sneeuw en waren er enkele spekgladde plekken op de
straten, maar toch minder dan twee weken daarvoor.
De uitstekende organisatie...Guus, Michelle en Elise.
Rond 8 uur, natuurlijk weer veel te laat, bleek dat er 27 schakers
zouden meedoen. Er werden 9 teams van 3 spelers geformeerd.
Het thema stond geheel in het teken van de financiële crisis.
Besloten werd een veiling te organiseren waarbij enkele
meesterwerken zouden worden verkocht. De 9 teams kregen
allen de naam van een meesterwerk.
Elise checkt even of Guus het wel goed heeft gedaan...

DE INDELING EN UITSLAGEN: (BORDPUNTEN (BP) EN MATCHPUNTEN (MP)
Team 1:
het Oor van van Gogh: - BP: 15,5 - MP 7,5
Bord 1
Bord 2
Bord 3

John van Baarle
Dick Vons
Marco Zwanenburg

8.0 uit 8
2.0 uit 8
5,5 uit 8

Marco vs Nick...

Team 2:
Het Kannetje van het Melkmeisje: BP: 10,5 - MP: 2,0
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Aad Juijn
Daan van Loenen
Nick Rotmeijer

5.5 uit 8
3.0 uit 8
2.0 uit 8

Jan heeft het niet met Paparazzi...
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Team 3:
de Poes van Tante Truus: BP: 11.0 - MP:
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Jan Zoorob
Ruud van der Linden
Nick Wiegman

3,0

3.0 uit 8
3.5 uit 8
4.5 uit 8

Team 4:
de Bank van Dirk: BP: 11,5 - MP: 4,0
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Ben Riksen
Michael Chilton
Jan Verveen

3.5 uit 8
3.0 uit 8
5.0 uit 8

Gezellige boel bij de bank van Dirk...

Team 5:
de Toren van Pisa: BP: 12.5 - MP: 3.5
Bord 1
Bord 2
Bord 3

David van der Mast
Erik Emor
Pieter-Jan van Beelen

5.0 uit 8
4.5 uit 8
3.0 uit 8

David vs Andries...

Team 6:
het Paard van Troje: BP: 9.5 - MP: 3.0
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Ton der Kinderen
Yannick Juijn
Els van Loenen

1.5 uit 8
3.0 uit 8
5.0 uit 8

Team 7:
de Koning van Drente: BP: 12.0 - MP: 3.0
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Andries Schukking
Arthur Barendregt
Gilles Penning

5.0 uit 8
4.5 uit 8
2.5 uit 8

Team 8:
de Geldlopers: BP 11.5 – MP 4.5
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Gerard Turkenburg
Arjan Schouten
Hans Schrumpf
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Team 9:
de Snor van Dali: BP 14.0 – MP 5.5
Bord 1
Bord 2
Bord 3

Theo van Zessen
Frans Groeneweg
Leo Pletikosic

4.0 uit 8
7.5 uit 8
2.5 uit 8

Els had de grootste moeite om Yannick in het gareel te houden!

In de pauze werd het restaurant geopend, alwaar Guus voor
oa. voortreffelijke saté had gezorgd!

De prijsuitreiking
Gezellige volle bak!

David en Elise...elk hun eigen probleem.

John met `n 100% score de onbetwiste nummer 1!!
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1e ronde
2 het kannetje van het melkmeisje

9 de snor van dali

2,5 -

0,5

3 de poes van tante truus

8 de geldlopers

1,0 -

2,0

4 de bank van dirk

7 de koning van drente

1,5 -

1,5

5 de toren van pisa

6 het paard van troje

3,0 -

0,0

1 het oor van van gogh

10 vrij

-

2e ronde
7 de koning van drente

5 de toren van pisa

8 de geldlopers
9 de snor van dali
1 het oor van van gogh
10 vrij

1,5 -

1,5

4 de bank van dirk

1,0 -

2,0

3 de poes van tante truus

2,0 -

1,0

2 het kannetje van het melkmeisje

2,0 -

1,0

6 het paard van troje

-

3e ronde
3 de poes van tante truus

1 het oor van van gogh

1,5 -

4 de bank van dirk

9 de snor van dali

1,5 -

1,5

5 de toren van pisa

8 de geldlopers

1,0 -

2,0

7 de koning van drente

0,0 -

3,0

6 het paard van troje
2 het kannetje van het melkmeisje

10 vrij

1,5

-

4e ronde
8 de geldlopers

6 het paard van troje

1,5 -

1,5

9 de snor van dali

5 de toren van pisa

2,0 -

1,0

1 het oor van van gogh

4 de bank van dirk

2,0 -

1,0

2 het kannetje van het melkmeisje

3 de poes van tante truus

1,0 -

2,0

10 vrij

7 de koning van drente

-

5e ronde
4 de bank van dirk

2 het kannetje van het melkmeisje

2,0 -

1,0

5 de toren van pisa

1 het oor van van gogh

1,0 -

2,0

6 het paard van troje

9 de snor van dali

1,0 -

2,0

7 de koning van drente

8 de geldlopers

1,0 -

2,0

3 de poes van tante truus

10 vrij

-

6e ronde
9 de snor van dali

7 de koning van drente

2,0 -

1,0

1 het oor van van gogh

6 het paard van troje

2,0 -

1,0

2 het kannetje van het melkmeisje

5 de toren van pisa

1,0 -

2,0

3 de poes van tante truus

4 de bank van dirk

1,0 -

2,0

10 vrij

8 de geldlopers

-

7e ronde
5 de toren van pisa

3 de poes van tante truus

1,0 -

6 het paard van troje

2 het kannetje van het melkmeisje

2,0 -

1,0

7 de koning van drente

1 het oor van van gogh

1,0 -

2,0

8 de geldlopers

9 de snor van dali

0,0 -

3,0

4 de bank van dirk

10 vrij

2,0

-

8e ronde
1 het oor van van gogh

8 de geldlopers

2,0 -

1,0

2 het kannetje van het melkmeisje

7 de koning van drente

2,0 -

1,0

3 de poes van tante truus

6 het paard van troje

1,5 -

1,5

4 de bank van dirk

5 de toren van pisa

1,0 -

2,0

10 vrij

9 de snor van dali

-

9e ronde
6 het paard van troje

4 de bank van dirk

2,5 -

0,5

7 de koning van drente

3 de poes van tante truus

2,0 -

1,0

8 de geldlopers

2 het kannetje van het melkmeisje

2,0 -

1,0

1 het oor van van gogh

1,0 -

2,0

9 de snor van dali
5 de toren van pisa
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SCHAAKCURSUSSEN BIJ DE RSB, EEN IMPRESSIE.
Namens de RSB organiseren Frans Maas en Frans Groeneweg in
Rotterdam al zeven jaar schaakcursussen op diverse niveaus. Er
zijn cursussen geweest tot ELO 1400, ELO 1400-1650, ELO 16501900 en ELO 1900+. Er moeten natuurlijk voldoende cursisten zijn
en daarom zijn er op dit moment alleen nog maar cursussen tot
ELO 1650 en ELO 1650-1900. De cursus tot ELO 1650 is net
afgelopen en op 17 februari start de nieuwe cursus tot ELO 1650.
De cursus ELO 1650-1900 is nu halverwege. Iedere cursus bestaat
uit 10 avonden met een tempo van een les per maand.
Beide cursussen worden gegeven door een zeer ervaren
schaakdocent: Dolf Meijer. Dolf slaagt er steeds in om een
ontspannen sfeer te handhaven waarbij alle cursisten meedoen in
de discussies over wat een goede zet is.
Bij het begin van de les heeft Dolf meestal een stelling op het
demonstratiebord gezet. Recent was dit een stelling uit het
Corustoernooi, maar het kan ook een stelling uit het huiswerk zijn,
of een stelling over het thema dat Dolf die avond wil behandelen.
Vraag van Dolf:”Wat zou je spelen?
Er komen suggesties. Dolf pakt de eerste suggestie en aan de hand
van de opmerkingen uit de zaal wordt die suggestie enkele zetten
diep besproken. Als de eerste zet niet goed was gaan we over op
een nieuwe suggestie, enz.
Vervolgens vraagt Dolf welke huiswerkopgaven moeilijk waren en
bespreekt die weer met de cursisten.
Daarna nieuwe theorie met richtlijnen over wat je in bepaalde
stellingen of eindspelen moet doen. Dit wordt gevolgd met
zogenaamde uitspeelstellingen: Dolf geeft stellingen die ieder
alleen of in paren op het bord moet uitzoeken. Dolf loopt hierbij rond
en gaat in op de varianten die men gevonden heeft.
Daarna worden de diverse gevonden varianten weer op het
demonstratiebord besproken, waarbij ook richtlijnen voor dat soort
stellingen worden gegeven. Vervolgens krijgt men huiswerk over
het behandelde thema mee.
Dolf kiest altijd erg praktische onderwerpen die in iedere partij
kunnen voorkomen. Cursisten mogen onderwerpen aandragen en
partijen insturen waarin bepaalde thema's van belang zijn. Onderwerpen die in de lopende cursus ELO 1650-1900 behandeld zijn:
hoe vergroot je de kwetsbaarheid van de tegenstander en verminder je de eigen kwetsbaarheid; de rol van de koning in pionneneindspelen; doorbraak bij pionneneindspelen; je hebt de kwaliteit veroverd en hoe nu verder; in toreneindspelen moet je soms de toren
offeren om te promoveren, hoe gaat het Dame tegen Toren eindspel?; hoe verdedig je; eindspelen met een loper plus pion tegen
pionnen; activiteit toren en als laatste strategie in pionnen eindspelen.
Onderwerpen die in de afgelopen cursus tot ELO 1650 zijn behandeld: offers op f7, breekzetten, pionstructuur, mobiliteit, vrijpion,
ongelijke lopers, activiteit dame en ook hier dame tegen toren en
verdedigen. In de komende cursus tot ELO 1650 zal extra aandacht
besteed worden aan zoekstrategie in tactische stellingen, stellingen met ongelijk materiaal en praktische aspecten
aan de hand van fragmenten uit partijen van de cursisten.
De nieuwe cursus ELO tot 1650 start op woensdag 17 februari om 19.30 uur en men kan nog meedoen. Contactpersoon: Frans Groeneweg, e-mail barones@xs4all.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken,
tel: 06-27001112
Frans Groeneweg
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BEKERWEDSTRIJD ZWIJDRECHT – HZP SCHIEDAM 3-1
Nadat we de voorronde en de eerste ronde waren doorgekomen, moesten
Aad Juijn, Davey Hoogstad, David van der Mast en Jan Zoorob het nu in
een uitwedstrijd opnemen tegen het team van Zwijndrecht.
Jan had wit en zoals zijn stijl is ging hij vol in de aanval. Hij offerde een
pion en daarna een loper op f7. Dit was allemaal theorie. Jan kreeg het
geofferde materiaal weer terug en hij had bereikt dat de koning van de
tegenstander in het centrum bleef (omdat hij niet meer mocht rokeren).
Jan maakte het vervolgens met een combinatie uit. Jan was om 10 uur al
klaar, maar Fritz vond dat het nog sneller had gemoeten. Het is ook nooit
goed. (1-0)

Jan lekker vroeg klaar!

Bij David kwam een soort Italiaanse stelling op het bord. Er
gebeurden geen schokkende dingen. Maar de tegenstander
had druk en buitte dat goed uit. David kon het uiteindelijk niet
meer houden. (1-1)
David...avondje
keepen...

Bij Davey speelde de tegenstander agressief. Davey kon dit opvangen,
maar twee zetten voor de tijdcontrole verwisselde hij twee zetten,
waardoor een stuk verloren ging. En toen stonden we 1-2 achter.

Davey...ook `n avondje keepen...
Aad kwam aan bord 1 wat beter te staan, maar het sloeg nog niet door. Er
dreigde herhaling van zetten. Inmiddels stonden we 1-2 achter en aan
remise zouden we dus niets hebben. Aad besloot tot een alles of niets
poging: hij offerde de kwaliteit om zetherhaling te vermijden. Helaas sloeg
zijn aanval niet door en Aad verloor.

Aad moest ijzer met handen breken.

Hiermee verloren we met 3-1 en zijn we uit de bekercompetitie.
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DE INTERNE BEKERCOMPETITIE
restant eerste ronde en de tweede ronde

RESTANT VAN DE EERSTE RONDE
Ruud van der Linden speelde met wit een typische Ruud partij tegen Freerk Gerkema. Ruud offerde
zoals gewoonlijk materiaal om aanval te krijgen. Maar Freerk sloeg de aanval af, behield het geofferde
materiaal en won.
Nick Rotmeyer had met zwart wel erg ongelukkig geloot tegen Cor Sloof. Cor veroverde de ene na de
andere pion en Nick moest opgeven.
Er moest nog een snelschaakpartij tussen Leo Pletikosic en Frans Maas gespeeld worden. Frans heeft
het echter zo druk dat hij afziet van verdere deelname aan de beker, zodat Leo doorgaat naar de tweede
ronde.
Arthur Barendregt gaat zonder spelen door naar de tweede ronde

TWEEDE RONDE
Frans Groeneweg speelde met wit tegen John van
Baarle. Frans slaagde er in om een aardige stelling te
bereiken en John zag zich genoodzaakt om de kwaliteit
te offeren.
Frans nam het offer aan. John zei na afloop van de
partij dat als Frans na het offer correct gespeeld had dat
John dan maar weinig compensatie had gehad en dan
had John zijn best moeten doen. Echter, Frans koos
een andere voor de hand liggende verdediging en kon
na een combinatie van John opgeven.

Aad Juijn gaat door naar de volgende ronde omdat zijn
tegenstander geen lid meer is.
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Theo van Zessen speelde met wit tegen Arthur
Barendregt. Theo probeerde een aanval op de koningsvleugel, maar Arthur ving dit op. Na afruil had
Theo de dame en 6 pionnen terwijl Arthur de dame en 7
pionnen had. En toen werd het erg ingewikkeld. De
dames werden geruild en Theo kreeg zelfs twee
verbonden vrijpionnen op de zesde rij. Uiteindelijk
haalden beiden een dame en werd het eeuwig schaak.
Grappig was dat bij analyse bleek dat in het
pionneneindspel beiden hadden kunnen winnen en
beiden zagen dit niet!
Hierna kwam de snelschaakpartij. Arthur wilde graag
een digitale klok. Frans Groeneweg vroeg of iemand die
klok even kon instellen. Niemand!
Frans was toen erg blij dat hij de instelling van de klok in het bekerreglement had opgenomen. In de
snelschaakpartij had Arthur wit en een minuut extra. Hij moest dan wel winnen om door te gaan naar de
volgende ronde. Alles werd echter afgeruild en Theo had aan de remise genoeg voor de volgende ronde.
Leo Pletikosic moest het met wit opnemen tegen Jan
Zoorob.
Het ratingverschil was wel erg groot zodat Leo voor een
vrijwel onmogelijke opgave stond. Maar Leo speelde
erg goed en kwam uiteindelijk in een iets slechter
toreneindspel terecht, waarna Jan won. Opmerkelijk: bij
diverse bekerwedstrijden is er een groot ratingverschil,
maar de minder sterke speler speelt verrassend goed
zodat de sterkere speler zijn best moet doen.

Jan Verveen speelde met zwart tegen Ben Riksen.
Deze partij leek op de partij hierboven: weer een enorm
ratingverschil en weer deed de minder sterke speler het
prima. Jan hield het 40 zetten prima vol, zonder
blunders. Ben zei dat hij echt moest nadenken en dat
Jan het heel goed gedaan had. Maar uiteindelijk won
Ben en dat zal niemand verbazen.
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Dick Vons mocht het met wit opnemen tegen Freerk
Gerkema.
De partij ging lang gelijk op, maar geleidelijk kreeg
Freerk initiatief via een open lijn. Dick pareerde dat met
een ijzersterke paardzet, waarna Freerk zijn toren
moest offeren voor dat paard. Na afruil bleef Freerk
steeds die kwaliteit achter. Dick veroverde nog een pion
en kreeg steeds meer initiatief en toen gaf Freerk op.
Een prima prestatie van Dick. Freerk zei na afloop dat
er toch al geen zegen op zijn partij had gerust, want hij
had het avondgebed met de paters afgezegd om deze
partij te spelen.

De loting van de partij tussen Jan Brand en Ronald
Lemmen verliep wat vreemd. Ronald won de tos, maar
hij had twee dingen in zijn gedachten: Jan kwam na een
moeilijke tijd weer schaken en Ronald was zijn shag
vergeten en wilde wel wat shag van Jan. Ronald koos
daarom zwart. Jan veroverde een loper voor twee
pionnen en actief spel. Maar Ronald kwam terug en zijn
extra pionnen kwamen opzetten. Het had nog een
moeilijk eindspel kunnen worden, maar Ronald maakte
een fout en Jan won.

Michael Chilton moest het opnemen tegen Gerard
Turkenburg, die een ruim 300 punten hogere clubrating
heeft.
Maar Michael ging ondernemend van start. Gerard
kreeg een geïsoleerde d-pion op d6, waardoor Michael
vrijer spel kreeg. Na afruil kreeg Michael een erg sterk
paard dat van alles dreigde. Het paard veroverde een
pion, maar bleef dreigen. Toen het paard gelijktijdig de
dame, de koning en een toren bedreigde gaf Gerard op.
Gerard zei dat Michael erg goed gespeeld had, want
Gerard had geen kans gehad.

(wordt vervolgd)

Frans Groeneweg
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BEKERCOMPETITIE DERDE RONDE
1E RONDE
John van Baarle
Theo van zessen *
Ronald Lemmen
Arthur Barendregt
Nick Rotmeyer
Aad Juijn
Elise Juijn
Freerk Gerkema
Leo Pletikosic*
Gerard Turkenburg
Frans Groeneweg*
Jan Brand*
Andries Schukking
Nick Wiegman
Hans Schrumpf
Jan Verveen

Yannick Juijn
Davey Hoogstad
Michelle Juijn
Bye
Cor Sloof
Ron van Vuuren
Ben Riksen*
Ruud van der Linden
Frans Maas
Bye
Marco Zwanenburg
Eric Emor
Jan Zoorob
Michael Chilton
Dick Vons*
Gilles Penning

0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1

*wint na snelschaken

2E RONDE
Frans Groeneweg John van Baarle
Theo van Zessen* Arthur Barendregt
Ben Riksen
Jan Verveen
Jan Zoorob
Leo Pletikosic
Michael Chilton Gerard Turkenburg
Aad Juijn
Bye
Jan Brand
Ronald Lemmen
Dick Vons
Freerk Gerkema

0-1
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0

*wint na snelschaken

3E RONDE
Jan Brand
Dick Vons
Michael Chilton
Jan Zoorob

Ben Riksen
John van Baarle
Theo van Zessen
Aad Juijn
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BEKERCOMPETITIE DERDE RONDE
Ook nu weer heb ik hulp ingeroepen voor de loting: Nick Rotmeyer en Nick Wiegman hebben dit samen gedaan.
Jan Brand lootte tegen Ben Riksen.

Jan kreeg wat meer ruimte en had ook actieve
lopers. Toen plaatste Jan een prachtig offer: hij
offerde een paard voor een pion om binnen te
dringen op de zevende rij, waar de dame van Ben
erg weinig ruimte had. Na wat afruil kreeg Jan het
stuk terug en stond hij die pion nog steeds voor.
Ook bleef hij op de zevende rij. Uiteindelijk kwam
er een grote afruil, waarna Jan in het
toreneindspel een ver opgerukte vrijpion had. Ben
dacht dat die pion zou doorlopen en gaf op. Dit
was wel wat vroeg want zo simpel was het
eindspel niet.

Dick Vons mocht het opnemen tegen John van
Baarle. Ondanks het enorme rating verschil ging
de opening gelijk op. Daarna ging John met zijn
centrumpionnen oprukken, maar Dick kon dit
aardig opvangen. Geleidelijk kreeg John meer
ruimte in het centrum, Vervolgens ging hij
aanvallen via de half-open c-lijn. Dick kon alles
gedekt houden, maar zijn stukken hadden heel
weinig ruimte. Na 2,5 uur was het materiaal nog
steeds gelijk. Maar toen stonden de stukken van
John optimaal, hij veroverde de kwaliteit en het
was afgelopen. Het is mooi om te zien hoe John
heel geleidelijk een voordeeltje uitbouwt tot alles
goed staat. Dick heeft het prima gedaan tegen
zo'n sterke tegenstander.

Theo van Zessen speelde met wit tegen Michael
Chilton.
Theo zei dat Michael de opening prima behandeld
had. Theo had lang gerokeerd, Michael had nog
niet
gerokeerd.
Theo
kwam
met
de
centrumpionnen en de pionnen op de
koningsvleugel naar voren en daarom rokeerde
Michael ook lang. Theo wilde zijn loper offeren
voor de drie pionnen voor de koning van Michael,
maar Michael ging daar niet op in. Er werd wat
materiaal geruild en heel geleidelijk kreeg Theo
overwicht via een open lijn naar de koning. Theo
liet zijn stukken en pionnen steeds beter
samenwerken en dit resulteerde tenslotte in
stukwinst, waarna het eindspel verloren was voor
Michael.. Maar Michael had zeer goed gespeeld tegen zo'n veel sterkere tegenstander.
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Voor de laatste partij uit deze ronde had Aad
Juijn geloot tegen Jan Zoorob. Aad gaat door
naar de volgende ronde want Jan heeft zich
teruggetrokken.
Wat is toch de uitstraling van Aad? In de vorige
ronde ging Aad ook al zonder spelen door: de
tegenstander uit die ronde is zelfs geen lid meer.
Nu bedankt Jan weer. Hopelijk blijft Jan wel lid.
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•

Frans Groeneweg vroeg aan Yannick Juijn om te loten voor de tweede ronde van de
bekercompetitie. Elise Juijn en Michelle Juijn boden direct aan om ook te helpen.
Omstanders zeiden nog voor de loting tegen Frans:”Stom van jou, Yannick heeft geen
goede hand van loten, de vorige ronde lootte hij zich zelf tegen John van Baarle”. Tot grote
hilariteit waren de eerste twee namen: John van Baarle en Frans Groeneweg.

•

Frans Groeneweg keek bij de partij tussen Aad Juijn en Ben Riksen en zei: “Jullie doen alles
wat Euwe verboden heeft”. Aad zei: “Frans, je moet die oude rommel van Euwe weggooien”.

•

Bij de cursus van Dolf Meijer werd een variant besproken. De cursisten zagen er niets in
want de dame ging verloren. Dolf liet zien dat het prima speelbaar was, terwijl hij zei: “Een
dame maakt nog geen zomer”.

•

Michelle Juijn vroeg of Frans Maas naar de kapper was geweest. Frans: “Met het stijgen der
jaren wordt de dakbedekking minder”.

•

Er werd gepraat over oud-leden, ook over Nico Gouka, die in het museum stond. Vraag:
“Was hij zo oud?” (voor wie Nico niet kende: hij was suppoost)

•

Bij de uitwedstrijd tegen Rokado stuurde de routeplanner ons ineens naar een pont. Dat
wilden we niet. Ronald Lemmen: “Bij uitwedstrijden neem ik voortaan een zwembroek mee”.

•

Tegen Rokado was er een tactische opstelling waarbij Frans Groeneweg aan bord 2 tegen
een veel sterkere schaker moest spelen. Frans won. Aad Juijn: “Dat was niet zo slim Frans,
nu zit je voortaan op bord 2”.

•

Gerard Turkenburg wenste John van Baarle een gelukkig nieuw jaar en voegde daaraan
toe: ”Moge jouw talent in mij overvloeien”

•

Er waren klachten over de nauwelijks zichtbare lijntjes op de notatiebiljetten. Jan Zoorob: “Ik
vind ze niet storend aanwezig”.

•

Elise Juijn speelde tegen Aad Juijn en zei tegen het eind van de partij: “Ik kan eigenlijk wel
opgeven”. Omstander: geen schande toch? Yannick Juijn: “Nou!?”

•

Frans Groeneweg was bezig met foto's van de schaaktraining, terwijl zijn vrouw Sylvia
meekeek. Op een foto was een eindspel te zien. Niemand van de training had de goede
eerste zet. Sylvia (30 jaar geleden Koningsdiploma, daarna er niets meer aan gedaan) keek
enkele seconden en zei de juiste zet. Reactie van Aad Juijn en trainer Dolf Meyer:
vrouwelijke intuïtie, daar kun je niet tegenop trainen.

•

Theo van Zessen trilde wat bij het koffie halen, wat nogal rinkelde. Jan Zoorob: ze hebben
karretjes.
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CLUBGENOTEN!!
'Schaakaholic'
Je neemt één drankje en je wilt er tien. Je slaat één stuk en je wilt ze allemaal slaan! Je neemt een sigaret en je rookt het hele pakje op. Je promoveert één pion en je wilt ze allemaal promoveren! Je gaat een
tukkie doen en slaapt meteen de hele nacht. Je zet de koning mat en komt tot de ontdekking dat er maar
één is! Dus moet er weer een partij geschaakt worden, en weer, en weer.
En omdat je de buurman al gehad hebt, al vaak gehad hebt, maar zijn vrouw nog niet, richt je een
schaakclub op. Dan kan je mat zetten. Probleem is wel, ook mat gezet worden! Maar zelfs dat schijnt
verslavend te zijn. Krijg je eelt van op je hersentjes en blaren op je zitvlak! Buitenstaanders begrijpen
niet wat een geweldig gevoel het is als je voor het eerst in je leven een stuk slaat. Het smaakt naar zoveel meer dat de stukken niet aan te slepen zijn!
Misschien kan je je nog herinneren dat je met knikkeren voor het eerst een knikker won van je buurmeisje van drie. Het gevoel dat je overspoelde vervulde je met een gelukzaligheid alsof je de hele wereld aan
kon. Of dat je, al weer wat ouder geworden, voor het eerst fietste zonder handen en even later bij de
tandarts zat zonder tanden. Ja, dat waren nog eens tijden! Maar dat is allemaal niets vergeleken bij, zal
ik het woord er botweg uitgooien? Schaken!
Allemachtig, het is nog meer verslavend dan drugs, seks en rock & roll! En ook als zaken als bungeejumpen, punniken en paalzitten. De eerste die zegt dat schaken een oudemannenbezigheid is, heeft nog
nooit een vorkje toegepast, een penning bedreven en ge-h-lijnd! Om over de schermutselingen op de flijn maar te zwijgen!
Niet-schakers weten niet wat het is om de en passant regel te bezigen, te promoveren tot paard, of een
kwal te incasseren. Laat staan om de koning van de tegenstander tochtig te maken!
Er zijn er die een deugdelijke baan versmaden en over de hele wereld reizen om hun zetjes te kunnen
doen. De zet! De zet zal geschieden! De zet is onvermijdelijk! Waar ook ter wereld. De stukken een dag
in de doos gelaten, is een dag niet geleefd! Een dag thuis kan opgevuld worden met het net. Schaken op
het net. De klok rond vluggeren op het net met een gemiddelde van tien zetten per minuut, komt al
gauw, na zeg twaalf uur schaak, op zo'n 7200 zetten per dag, 50400 per week, 201600 per maand,
2419200 per jaar. Met die slordige twee en een half miljoen zetten per jaar kan je voor de dag komen!
Niet verwonderlijk dat veel schakers met een schaakarm zitten. Een tennis- of muisarm is al bekend.
Een schaakarm is er daarom niet minder om. Het stuk moet opgetild en verplaatst worden om zodoende
de zet te voltooien! Stel je voor: niet meer openen, vorken, enpassanten, verdubbelen, batterijen, pennen, ruilen, dekken, patten, matten, promoveren, rokeren enzovoorts. Daar gaan je twee en half miljoen
zetjes! Als je een stuk niet meer op kan tillen kan je altijd nog achter de computer gaan zitten, maar dan
krijg je een muisarm! Zo makkelijk is het dus ook weer niet!
Het mag duidelijk zijn, schaken is topsport. Schaken is niet voor mietjes. Dat op schaakverenigingen
zoveel oudjes zitten, is een zinsbegoocheling. De leden lijken veel ouder, omdat het zware spel zijn tekenen achterlaat! Natuurlijk is het niet verwonderlijk dat sommigen er als een zombie uitzien. Bedenk
wel, een sullig uiterlijk misleidt de tegenstander! En denk nou niet dat je verdwaald bent in een inrichting
als je een schaakclub binnentreedt! Je begeeft je onder topspelers, waarvoor het resultaat geldt, niet de
entourage.
Jij armzalige niet-schaker, die zo graag wil maar niet kan. Armetierige prutser, die maar wat aanrotzooit.
Onbeduidende kluns, die altijd een uitvlucht zoekt om het niet te doen. Verderfelijke sufferd, die maar
wat rommelt in de marge. Bekrompen knoeier, blijf het proberen! Ooit komt de dag, de grote dag, dat
ook jij, ja jij, voor het eerst, ja voor het eerst in je leven, een stuk zal slaan!
Funny Falcon
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CLUBGENOTEN!!
'Sportief'
Wat doe jij voor sport?
Ik schaak.
Noem je dat een sport?
Nou, sport is een ander woord voor spel.
Dat noem je toch geen sport, op je krent zitten?
Het is geen paalzitten!
Nou, als je verliest, zit je toch mooi voor paal!
Zo gaat dat bij een spel.
Bij een balspel, gooi of schop je nog een bal.
Ik smijt met stukken.
Bij voetbal beweeg je je lijf tenminste.
Bij tafelvoetbal verzet je geen poot!
Dat is ook een spelletje.
Bij tafeltennis loop je je gek!
Dat is een, eh, een pingpong!
Ik beweeg zat: neem de trein naar mijn werk, de metro naar de stad en de bus naar de vereniging. De auto is
slechts voor de weekeinden!
Je zou eens aan sport moeten doen!
Ik schaak!
Je zou de fiets kunnen nemen.
Daar win ik geen partij mee!
Of gaan zwemmen.
Water, bah!
En ga je dan naar de sportschool om je voor te bereiden op een partij?
Ach, ik kijk daar weleens hoe mensen zweten.
Zie je wel, schaken is niet sportief!
Nou, ik speel nooit vals!
Of waterpolo, dan doe je nog wat!
Hoe oefen je je hersens dan?
Door te bewegen, goed te kauwen en niet te schaken!
Als je teveel beweegt schud je die cellen door elkaar!
Niet vreemd die schakers met stierennekken, vetkwabben en niet te vergeten, bierbuiken.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Ik doe ook weleens een spelletje, halma of mens-erger-je-niet, maar daar groeien je hersens heus niet van.
Dan passen ze ook niet meer in je hersenpan!
En dan ga ik ook niet rondbazuinen dat ik sport.
Dan moet je ook gaan schaken!
's Morgens ga ik eerst een uurtje hardlopen voor ik überhaupt ergens aan begin.
Ik neem eerst wat schaakanalyses door om op te frissen!
Heb ik teveel gezegd?
Nou, dat wil ik even in het midden laten.
En 's middags zo'n honderd push-ups.
Ik push de stukken up!
En 's avonds naar het fitnesscentrum.
Aan de bar is het daar wel gezellig.
Een óngezonde geest in een óngezond lichaam!
Het is maar hoe je het bekijkt.
Sport is spel, maar spel nog geen sport.
Maar als spel nou een sport is, dan is sport een spel!
Ja, maar als spel geen sport is, dan is spel geen sport.
Wat is spel dan wel?
Dan is spel een spel!
Maar sport is altijd een spel, dus is spel altijd een sport.
Nee spel is niet altijd een sport, bij voetbal is het oorlog.
Schaken is de weergave van oorlog.
Dat is nou het verschil tussen sport en spel!
Oh, hetzelfde is dus het verschil!
Ja, dat wil zeggen, het is anders.
Hoe sportief is oorlog?
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Dwalen we niet af?
Op je luie kont zitten en topsport bedrijven, dat vind ik pas sport!
Dan kan je beter op de sport van een ladder gaan zitten, dan heb je nog iets met die sporten!
Is een sport van een ladder soms ook spel?
Nee, dat is nou een sport!
Funny Falcon

CLUBGENOTEN!!
'De Tas'
Velen herinneren het zich nog wel: Theo van
Zessen was onafscheidelijk van zijn schooltas.
Die stond ergens in een hoek, of bij zijn tafel, of
bij de kapstok en ging pas weer mee als hij
huiswaarts ging. De tas werd niet aangeraakt,
noch de inhoud geraadpleegd. Het was een ritueel. Plots hield het op. De tas werd niet meer
meegenomen naar de vereniging. In het begin
hadden leden dan ook moeite om Theo te herkennen!
Veel paniek heeft die tas niet veroorzaakt. Aan
een bom werd in die tijd niet gedacht! Er werd
helemaal niets over die tas gedacht, of toch
wel? Was de tas gewoon leeg? Het was per slot
een ritueel? Vaak werd gedacht dat de tas vol
vlijmscherpe analyses zat, gereed om nog dezelfde avond toegepast te worden. Om de tegenstander op te blazen, dus toch een bomtas?
Een zender tussen tas en Theo is nooit waargenomen.

je de aanwezigheid van die tas! Hoeveel voorbereiding zat daarin? Hoeveel uren studie past in
die tas? Zijn al jouw partijen met aantekeningen
daarin opgenomen? Allemaal vragen die door je
hoofd gingen en daarbij vergat je een deugdelijke zet te doen! Als die tas leeg was, miste dat
zijn uitwerking niet!
Een luchtbom, venijniger dan twee ton TNT! Ook
hoor je steeds de klok tikken, maar was dat wel
de schaakklok? De schaakklok voor de zekerheid even stilzetten, is tegen de regels, wat nu?
Zo haal je je nog de Fide op de hals! Het mag
duidelijk zijn waarom hij die tas altijd meenam:
omdat hij leraar is en die heeft een schooltas bij
zich, punt uit! Tegenwoordig zou er een laptop in
kunnen zitten, maar zo'n schoottop had je toen
nog niet. En wat als hij er binnenkort wel een
heeft? Komt hij dan weer met een tas naar de
club?

Of was het een statussymbool? Ik kom met die
schooltas onder mijn arm binnenlopen betekent:
hier ben ik! Er zijn dus drie vragen: waarom nam
hij die tas mee, waarom stopte hij ermee en wat
zat erin? Soms hoorde je getik, maar dit wees
niet op een bom in de tas maar op het getrappel
van Michiel Scheenloop! Degenen die toen het
clubgebouw ontvlucht zijn hadden ongelijk!

Dan kunnen nieuwe leden ervaren hoe dat
vroeger ging. Hoe je een lege, dan wel gevulde
tas ervaart. Hoe je gemystificeerd wordt met
symboliek! Hoe je in de luren gelegd wordt door
vlijmscherpe varianten die je niet ziet totdat het
te laat is! Want op het bord materialiseert die
tas! Dat wil zeggen, de inhoud van die tas. Ineens kan je zien, wat je al die tijd niet kon zien!
Het mysterie is er af, maar de 'bom' heeft zijn
uitwerking niet gemist!

De theorie dat de tas gewoon leeg was, is zo
slecht nog niet. Als je tegen hem moest schaken, niet tegen de tas, maar tegen Theo, voelde

Funny Falcon
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CLUBGENOTEN!!
'Knettergek'
Men zegt dat schakers knettergek zijn. Hoe dat komt is mij een raadsel. Men zegt dat schakers wereldvreemd zijn.
Hoe is dat nou mogelijk? Men zegt dat schakers onaangepast zijn. Hoe kan dat nou? Ach, men zegt zoveel.
Erger vind ik, dat gedacht wordt dat schakers intelligent zijn! Dat is een morbide grap! Hoe is dat nou te rijmen met
knettergek? Graag zou ik wat duidelijkheid in deze prangende kwestie willen brengen.
Op een schaakvereniging wordt een avondje en groupe geschaakt, een spelletje gespeeld. Er wordt in de wandelgangen wat gekletst, soms misschien zelfs geroddeld. Er wordt wat gedronken. Door sommigen zelfs gezopen.
Ook wordt er gerookt. Kortom nogal gewoontjes, zo'n schaakgebeuren.
Toegegeven, die lui denken dat een loper schuin gaat en een toren recht. Dat is knettergek natuurlijk! Maar toch is
dit slechts een bagatel. Dat houten paard springt niet en die pion promoveert niet, maar ach, soit! Zou het misschien komen omdat vandalisme achterwege blijft? Dat er geen horde politie nodig is om een wedstrijdje te doen?
Je kan na een potje schaak gewoon naar huis gaan zonder dat er buiten iemand met een knuppel je opwacht omdat je gewonnen hebt! Zijn die schakers daarom knettergek? Je kan rustig vertellen dat je voor de zoveelste keer
verloren hebt omdat je moe was, omdat je er met je gedachten niet bij was, omdat je je avond niet had. Zijn schakers daarom slim?
Misschien vinden buitenstaanders het vreemd dat de stoel niet onder je reet vandaan getrapt wordt, als je net een
geweldige zet gedaan hebt, maar het is niet anders. Maar is dat nou wereldvreemd? Naar huidige maatstaven
misschien? Spelverruwing heeft bij schaken niet plaatsgevonden. De loper gaat niet natrappen, de toren geeft je
geen elleboog, het paard bijt niet. Of is dat nóg niet?
Is het een kwestie van aanpassen en de schakers zijn niet langer onaangepast? Natuurlijk wel leuk zo'n pion die
de dame trapt! Maar misschien moeten de dames dan gescheiden worden en op een ander bord gaan spelen?
Niet zo gezellig natuurlijk.
Zou dat het zijn? Schakers hebben dames in het spel! Dat plaatst dit spel buiten de gebruikelijke gang van zaken.
Is het jaloezie? Afgunst, omdat schakers dames hebben en anderen niet? Is dit het antwoord op alle vragen?
Schaken was al geëmancipeerd avant la lettre! Het kan niet anders dan dat het probleem opgelost is. Zaak gesloten.
Funny Falcon

CLUBGENOTEN!!
'Het tientje van Aad'
Al op de kleuterschool kreeg je graag een tien van de juf en daarna op de lagere school. Voor de jonkies
onder ons is dat de basisschool. Maar dat viel nog niet mee. Nooit stond je rapportje vol met tienen, laat
staan met één tien! Anders is dat tegenwoordig op de schaakclub; daar kan je een tientje krijgen, het
ondertussen berucht geworden tientje van Aad! Maar dat is ook zo makkelijk nog niet. Hoe behaag je de
computer met je zetjes, zodat hij er uitroeptekens voor geeft? Onze spion Nico van der Wallen heeft al
menig tientje in de wacht gesleept, maar dat zal voor zo iemand wel een koud kunstje zijn!
Moeten we dat tientje niet ruimer interpreteren? Bijvoorbeeld voor het neerzetten van de tafels. Die
staan de laatste tijd nogal saai. Dat was wel anders toen ene kunstjesmaker zich daarmee bezigde. Iedere keer was het weer een verrassing hoe je moest gaan zitten. Wie herinnert zich niet de dolkomische
verwikkelingen rond de zo beroemd geworden zigzagtafeltjes? Degene die dat het origineelst doet kan
zich verzekeren van een tientje! Of voor wie zich het slimste van de corvee weet te drukken. Een enkeling zit al vroeg in de kroeg mét corveebeurt terwijl een ander, mét extra bier dat wel, de tafels versjouwt!

De Gazette(n) maart 2010

blz. - 25 -

Of voor wie zijn vrouw zo gek krijgt om mee naar de vereniging te gaan. Wie de meeste vrouwelijke toeschouwers optrommelt, krijgt het tientje van Aad. Dat werkt dan antihengstenbal en de dominantie van
de Juijn-dames wordt onderdrukt! Een win-winsituatie! Wat kunnen we nog meer voor aardigs verzinnen,
we zullen Aad arm krijgen! Voor wie het beste essay voor de Ganouzette in kan leveren is een tientje
natuurlijk peanuts (olienootjes), maar wie een stukje in kan leveren waar de meeste ergernis over ontstaat lijkt me een kansmaker. Aad weer een tientje minder rijk!
Of een tientje voor wie de meeste nieuwe leden kan werven. De club zal groeien zonder zélf kosten te
maken! Aad stijgt in aanzien en was al een geweldige vent, maar hij zal zo langzamerhand een lening
moeten afsluiten! Er hangt een prijskaartje aan de weldoener zijn, of in het Gorzenees gezegd: no pain,
no gain! En wat dacht je van een tientje voor wie de idiootste opmerkingen kan maken tijdens het schaken en daar nog mee wegkomt ook? Of voor wie de meeste decibellen produceert ver boven het niveau
van een gemiddelde kuchje, dat is toch veel leuker dan uitroeptekens?
Voor een joet zit je goed. Wat nog meer? Hoe krijgen we Aad failliet? En onszelf rijk? Wie de meeste
alcohol tijdens een partij kan nuttigen en toch nog kan winnen? Leuk misschien, maar het nadeel is dat
je dan al snel voor twee joeten verzuipt! Dat schiet niet op. Misschien dat je met paddo's goedkoper kan
hallucineren, maar of je dan nog een partij wint? Of ieder nuttigt een evenredig deel van een spacecake
en zien wie nog de meeste zetten produceert, want veel meer zal het niet worden. Stoned stap je het
buurthuis uit, maar je hebt een tientje van Aad!
Funny Falcon

Geïnteresseerd?
Neem contact met Jan Brand, zie blz. 2,
teamleider 3 team
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RATING VOORUITGANG

Jan Brand
Jan Zoorob
Elise Juijn
Marco Zwanenburg
Ruud v.d. Linden
Daan van Loenen
Nick Wiegman
Aad Juijn
Nick Rotmeyer
Andries Schukking
Michael Chilton
Jan Verveen
Eric Emor
Michiel Scheenloop
Michelle Juijn
Cees Troost
Arjan Schouteren
Ben Riksen
Dick Vons
John van Baarle
Theo van Zessen
Ron van Vuuren
Yannick Juijn
Arie Verschoor
Yvo van der Hoek
Hans Schrumpf
Frans Groeneweg
Jan Hennevanger
Ronald Lemmen
Leo Pletikosic
Gerard Turkenburg
Pieter J. van Beelen
Gilles Penning
David van der Mast
Jaap van Loenen
Freerk Gerkema
Davey Hoogstad
Els van Loenen
Arthur Barendregt
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2 maart 2010

BEGIN
CLUB
RATING

Rating
vorige
week

CLUB
RATING
NU

1742
1937
1623
1358
1417
1505
1243
2051
805
1809
1482
1266
1657
1303
1340
1223
1700
1897
1566
2219
1853
1320
1738
2133
1266
1536
1875
988
1739
1487
1808
887
1421
1989
1141
1815
2064
1524
1836

1949
2097
1742
1461
1484
1591
1316
2119
868
1845
1535
1337
1715
1384
1384
1255
1710
1953
1596
2235
1867
1320
1731
2118
1216
1515
1843
961
1700
1436
1750
824
1336
1874
1047
1688
1933
1333
1649

1949
2097
1742
1469
1520
1591
1327
2119
868
1870
1543
1326
1715
1348
1384
1266
1740
1923
1588
2235
1867
1320
1731
2118
1244
1507
1843
950
1700
1436
1750
824
1336
1874
1019
1688
1933
1333
1624

Vooruitgang
t.o.v. beginrating

207
160
119
111
103
86
84
68
63
61
61
60
58
45
44
43
40
26
22
16
14
0
-7
-15
-22
-29
-32
-38
-39
-51
-58
-63
-85
-115
-122
-127
-131
-191
-212
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Ratinglijst

John van Baarle
Aad Juijn
Arie Verschoor
Jan Zoorob
Jan Brand
Davey Hoogstad
Ben Riksen
David van der Mast
Andries Schukking
Theo van Zessen
Frans Groeneweg
Gerard Turkenburg
Elise Juijn
Arjan Schouteren
Yannick Juijn
Eric Emor
Ronald Lemmen
Freerk Gerkema
Arthur Barendregt
Daan van Loenen
Dick Vons
Michael Chilton
Ruud v.d. Linden
Hans Schrumpf
Marco Zwanenburg
Leo Pletikosic
Michelle Juijn
Michiel Scheenloop
Gilles Penning
Els van Loenen
Nick Wiegman
Jan Verveen
Ron van Vuuren
Cees Troost
Yvo van der Hoek
Jaap van Loenen
Jan Hennevanger
Nick Rotmeyer
Pieter Jan v. Beelen
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2 maart 2010
w krijgt wit
Laatste vier tegenstanders
w/z Club
Rating "Nieuwe" tegenstanders komen links
2235
Zoorob Juijn A
Riksen
Hoogsta
2w 2119
Riksen Juijn E
Zessen
Zoorob
w
2118
Hoogst
z
2097
Groene Mast
Schukk
Riksen
1949
Riksen Schukk
Schrum
Juijn E
z
1933
Groene Riksen
Zoorob
Versch
1923
Schout Juijn A
Emor
Brand
2z 1874
Zoorob Zessen Juijn A
Turken
z
1870
Barendr Zoorob
Brand
Riksen
2w 1867
Juijn E Lemme Juijn A
Zoorob
w
1843
Zoorob LoenDa Schout
Riksen
z
1750
Zessen Zoorob
Schukk
Mast
w
1742
Zessen Juijn A
Lemme
Schout
2z 1740
Riksen Groene Emor
Barend
z
1731
Barend Lemme Zessen
Schout
1715
Riksen Lemme Schout
Pletiko
w
1700
Schrum Emor
Zessen
Schrum
w
1688
Turken
z
1624
Schukk Juijn Y
Pennin
Schout
1591
Groene Chilton
Schrum
Lemme
1588
Chilton Zwanen Linden
LoenDa
z
1543
Vons
LoenDa Linden
Schrum
1520
Scheen Schrum Zwanen
Chilton
1507
Zwanen Lemme Scheen
Linde
z
1469
Schrum Vons
Linden
Pennin
1436
Loen E Schrum Emor
Linden
1384
Rotmey Wiegm
Zwane
Linden
w
1348
Linden Schrum LoenE
w
1336
Hennev Rotmey Vervee
Barend
w
1333
Scheen Pletiko
Pennin
Chilt
1327
Henne Hoek
Loen Ja
Rotmey
z
1326
Troost Rotmey Pennin
LoenJa
w
1320
JuijnM
1266
Vervee Zwanen Beelen
Rotmey
1244
LoenJa Wiegm
z
1019
Hoek
Wiegm
Hennev
Rotmey
950
Wiegm Pennin
LoenJa
Wiegm
868
Vervee Pennin
Beelen
Wiegm
z
824
Rotmey Troost
LoenJa
Wiegm
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STAND WINTER COMPETITIE 2 maart 2010
1
½
0
Naam
Punten %
Jan Zoorob
75
66,7 6
8
1
Nick Wiegman
74
67,9 7
5
2
Aad Juijn
73
70
5
4
1
Ben Riksen
71
62,5 6
8
2
Ruud v.d. Linden
69
64,3 7
4
3
Jan Brand
68
68,8 3
5
0
Frans Groeneweg
66
50
3
7
3
Andries Schukking
65
55,6 4
2
3
Gilles Penning
64
53,8 5
4
4
Cees Troost
62
65
4
5
1
Gerard Turkenburg
62
54,5 5
2
4
Ronald Lemmen
61
50
3
5
3
Theo van Zessen
61
45,8 2
7
3
Hans Schrumpf
61
44,4 5
6
7
Marco Zwanenburg
58
55,6 3
4
2
Jaap van Loenen
58
40
5
2
8
Eric Emor
57
58,3 3
1
2
Elise Juijn
57
50
1
7
1
Michael Chilton
57
45,5 4
2
5
Daan van Loenen
56
56,3 4
1
3
Yannick Juijn
56
50
2
3
2
John van Baarle
55
75
2
2
0
Michelle Juijn
55
66,7 2
4
0
Dick Vons
55
43,8 1
5
2
Jan Verveen
54
60
2
2
1
Arjan Schouteren
54
50
1
4
1
Davey Hoogstad
54
35,7 1
3
3
Nick Rotmeyer
53
35,7 4
2
8
Arthur Barendregt
53
34,6 3
3
7
Jan Hennevanger
50
30
2
2
6
Pieter J. v. Beelen
50
27,8 2
1
6
Leo Pletikosic
50
25
1
0
3
MichielScheenloop
49
50
1
1
1
David van der Mast
49
25
1
1
4
Freek Gerkema
49
0
0
0
1
Ron van Vuuren
48
50
0
1
0
Yvo van der Hoek
46
50
1
0
1
Els van Loenen
46
20
0
2
3
Arie Verschoor
45
50
0
1
0
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(44) JAN ZOOROB - ANDRIES SCHUKKING [B00]
Intern HZP Schiedam, 01.02.2010
[Rybka 2.3 LK 32-bit (30s)]
B00: Dame's Fianchetto Verdediging, Nimzowitsch Verdediging
1.e4 Pc6 2.Pf3 f5 (zie diagram 1) 3.exf5 d5 4.Lb5 Lxf5 5.Pe5 Dd6
6.d4 Pf6 7.0-0 g6 laatste zet uit boek 8.g4 [8.Te1!?+/-] 8...Ld7=
9.Lxc6 bxc6 [9...Lxc6 10.Pc3=] 10.h3 c5 [10...Lg7 11.Lf4 Pe4
12.f3+/=] 11.Lf4+/= Db6 12.dxc5 Dxb2 [12...Dxc5!? Is de kritieke
voortzetting. 13.Pxd7 Pxd7=] 13.g5+/- e6?? Hiermee is het over.
[>=13...Ph5 14.Dxd5 0-00+/-] 14.gxf6+- Dxa1 [14...0-0-0 Een
vruchteloze poging om het lot te ontlopen. 15.c6 Dxa1 16.Dd3 Lxc6
17.Pc3 Dxf1+ 18.Dxf1+-] 15.f7+ Kd8 16.Dd2 [16.c6 h6 17.cxd7
Ld6+-] 16...Lxc5 [16...Db2 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. 17.Pc3 Kc8 18.c6 Lxc6 19.Tb1+-] 17.Lg5+ [17.Da5
Ld6 18.Lg5+ Le7+-] 17...Le7 [17...Kc8 De beste praktische kans.
18.Lf6 Lb5+-] 18.Lxe7+ [18.Pc3!? Dit maakt het voor wit nog eenvoudiger. 18...Dxc3 19.Lxe7+ Kxe7
20.Dxc3 Kd6+-] 18...Kxe7 19.Db4+ c5 20.Dxc5+ Kf6 21.f8D+ (zie diagram 2) Deflectie: f8 21...Thxf8
[21...Taxf8 22.Pxd7+ Dubbele aanval (22.Dxa7 Deflectie; 22.Pxd7+
Lokaas; 22.Pxd7+ Tussenzet) ; 21...Thxf8 22.Pxd7+ Dubbele aanval
(22.Pxd7+ Lokaas; 22.Pxd7+ Tussenzet) ] 22.Pxd7+ Kg7 [22...Kf7
Verandert niets meer. 23.Pc3 Db2 24.Dd4 Dxc2 25.Df6+ Kg8
26.Dxe6+ Kg7 27.De5+ Kh6 28.Pxf8 Txf8 29.De3+ (‹29.Pxd5 Df5
30.Dxf5 Txf5+-) 29...Kg7 30.Pxd5+-] 23.Pxf8 [>=23.Pa3 Discussie
gesloten. 23...Tac8 24.Txa1 Txc5 25.Pxc5+-] 23...Txf8 24.Pc3
[24.Dxa7+?! Kg8+-] 24...Db2 25.Tb1 [25.Dxa7+!? Maakt de winst
nog eenvoudiger. 25...Kg8 26.De3 Tf7+-] 25...Dxc2 26.Dxa7+ Tf7
[26...Kg8 Dit helpt ook niet meer. 27.De3 Df5 28.Tb6+-] 27.Dd4+
Kh6 28.Td1 [>=28.De3+ Lijkt nog beter. 28...Kg7 29.Tb6+-]
28...Df5 29.Td3 g5 30.Tg3 e5?! zwart kan de stellingproblemen niet
meer oplossen. [30...Df4 31.Pe2 Dxd4 32.Pxd4 e5+-] 31.Dd2 e4
[31...Td7 Dit lost niets op. 32.h4 Df4 33.hxg5+ Kg6 34.Dd1+-]
Diagram 2 ...na 21. f8D+
32.h4 Df4 33.hxg5+ Kg6 34.Dxf4 Txf4 35.Pxd5 [35.Pxd5 Tf8
36.a4+-] 1-0
Diagram 1 Het zgn. Colorado gambiet.

Wanneer u ook `n leuke partij heeft gespeeld en hem geanalyseerd door Rybka en geplaatst in het clubblad wil hebben lever deze dan in bij Aad Juijn.
Aad Juijn
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RSB-competitie 2009/2010: Klasse 1A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1A
Ap
Krimpen a/d IJssel 2 6
Rokado 1
5
HZP-Schiedam 1
6
Erasmus 2
5
Charlois Europoort 4 6
WSV 1
6
RSR Ivoren Toren 4
6
3-Torens 1
6

Mp
9
9
9
8
6
3
1
1

Bp
29
26½
26½
24½
23½
22½
17
14½

1
x
.
4½
2½
4
3½
2
2½

2
.
x
2½
.
3
3
4
1

3
3½
5½
x
.
4
3
2
3½

4
5½
.
.
x
2
3½
3½
1

5
4
5
4
6
x
.
3
2½

6
4½
5
5
4½
.
x
2½
4

7
6
4
6
4½
5
5½
x
.

ma
vr
vr
vr

28
02
02
02

sep
okt
okt
okt

Ronde: 1
HZP-Schiedam 1
1870 Charlois Europoort 4 1894 Rokado 1
1833 3-Torens 1
1812 -

ma
do
vr
vr

26
29
30
30

okt
okt
okt
okt

Ronde: 2
Krimpen a/d IJssel 2 1890 - 3-Torens 1
WSV 1
1786 - HZP-Schiedam 1
Charlois Europoort 4 1900 - Rokado 1
RSR Ivoren Toren 4
1699 - Erasmus 2

ma
ma
vr
vr

16
16
20
20

nov
nov
nov
nov

Ronde: 3
HZP-Schiedam 1
Erasmus 2
Rokado 1
3-Torens 1

vr
do
vr
vr

11
17
18
18

dec
dec
dec
dec

Ronde: 4
Charlois Europoort 4 1908 - 3-Torens 1
WSV 1
1812 - Erasmus 2
Rokado 1
1957 - HZP-Schiedam 1
RSR Ivoren Toren 4
1699 - Krimpen a/d IJssel 2

ma
ma
ma
vr

08
08
08
12

feb
feb
feb
feb

Ronde: 5
HZP-Schiedam 1
1847
Erasmus 2
1843
Krimpen a/d IJssel 2 1872
3-Torens 1
1774

ma
vr
vr
vr

01
05
05
05

mrt
mrt
mrt
mrt

ma
ma
do
vr

22
22
25
26

mrt
mrt
mrt
mrt

8
5½
7
4½
7
5½
4
.
x

-

3½
3
3
7

5½
3
3
3½

-

2½
5
5
4½

Charlois Europoort 4 1918 4
Krimpen a/d IJssel 2 1872 2½
RSR Ivoren Toren 4
1706 4
WSV 1
1804 4

-

4
5½
4
4

5½
3½
5½
2

-

2½
4½
2½
6

-

RSR Ivoren Toren 4
1777 6
Charlois Europoort 4 1918 6
WSV 1
1802 4½
Rokado 1
1909 1

-

2
2
3½
7

Ronde: 6
HZP-Schiedam 1
1824
Charlois Europoort 4
Rokado 1
RSR Ivoren Toren 4
1742

-

3-Torens 1
1804 4½ - 3½
Krimpen a/d IJssel 2
4 - 4
Erasmus 2
WSV 1
1794 2½ - 5½

Ronde: 7
Erasmus 2
Krimpen a/d IJssel 2
WSV 1
3-Torens 1

-

HZP-Schiedam 1
Rokado 1
Charlois Europoort 4
RSR Ivoren Toren 4
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1870
1856
1909
1857

-

Krimpen a/d IJssel 2 1879 4½
RSR Ivoren Toren 4
1699 5
WSV 1
1781 5
Erasmus 2
1828 1

1821
1813
1909
1842

1815
1833
1842
1870

-
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HZPS1 – CHARLOIS/EUROPOORT 4, NA HEUSE THRILLER 4-4!

Frans tegen Hans...remise.

De score werd geopend door Frans die een rustige partij
speelde tegen van Calmthout...remise.
Nadat Daniël enkele bange momenten had overleefd
tekende hij voor het eerste volle punt van de avond. De stand
werd gelijk doordat Theo volledig werd
ingesnoerd en hem niets anders dan de overgave restte.
Doordat Aad zijn tegenstander insnoerde kwamen we echter
weer op voorsprong.

Aad en Daniël...2x winst aan 1 en 2

Elise...met eigen dingen bezig!

De voorsprong werd geconsolideerd door Jan Z. Jan was een
pion achtergekomen maar het toreneindspel was niettemin
volkomen potje.
Tegenstander Verheij probeerde het lang alvorens zich in het
onvermijdelijke te voegen.

Jan...toreneinspel, pionnetje achter...nette remise.
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Goedbetaald...in reclamespotje voor het merk Nutricia!

David speelde ook remise, dit was echter een tegenvaller
omdat hij vlak voor het einde de winst voor het grijpen had.
Nu waren slechts Davey en Bob bezig.
Uit het gecompliceerde toreneindspel dat op Davey's bord
stond rolde na de nodige avonturen een remise.
Hiermee was reeds een matchpunt veiliggesteld.

Wie is de Bob...?
Bob was in de tussentijd een pion kwijt geraakt maar ook dit
eindspel was met eenvoudig spel remise te houden. Met
geestverruimend spel lukte het echter niet en dus konden de
tegenstanders met een vol matchpunt de Gorzen ontvluchten.
Supporter, schrijver Peter Kemner die verslag deed voor de
Charlois`ers beschreef de spannende momenten van zijn
team en over hun hachelijke momenten binnen de "Gorzen".
U kunt dat aanstootgevende relaas hier (titel: 4e moet blij zijn
met handhaving) zelf beoordelen!

Kim Meulenbroek
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HZPS 1 – RSR IVOREN TOREN 4, 6-2
Door Aad Juijn
Maandag 8 februari, buiten, het ultieme Roald Amundsen gevoel en in het speellokaal benaderde de temperatuur
de gemiddelde waarden die doorgaans op bijv. Curaçao gangbaar zijn. Lekker hoor...even zo`n avondje vakantiegevoel! Als “new age” roker beleef je deze extreme verschillen natuurlijk allemaal nog intenser, met al dat heen en
weer geloop naar buiten en binnen...dan heeft het voor het gevoel meer iets weg van `n saunaatje direct gevolgd
door `n “heerlijk” verkoelend ijsbad en vice-versa...
Teamleider Kim kende weinig personele zorgen, met het gaan van Bob zal er wèl steeds een gastspeler opgesteld
moeten worden. Deze werd vanavond gevonden in de persoon van Andries. Op papier mocht onze opponent van
vanavond geen probleem opleveren. Hoewel “dissident” Dik van der Pluijm ons al enkele weken tevoren anders
doen wilde geloven. Deze ex HZP`er tracht middels een comeback zijn vlag weer in de schaakmast gehesen te
krijgen (gelukkig doet hij dit bij RSR Ivoren Toren). Opmerkelijk genoeg speelde hij op deze avond wel een partij uit
de interne competitie van RSR bij ons! Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen we maar zeggen. Een bloedeloze remise was het “resultaat”. Nee, nee...dan werd er door de heren en dame die “RSB” speelden wel even
iets anders te berde gebracht. Lees en huiver, overigens zal ik in dit verslag gebruik maken van de meest actuele
KNSB ratinglijst (feb. 2010). O ja...nog een saillant detail: RSR Ivoren Toren 4 speelde vanavond met 3 invallers
maar bracht daardoor wèl, opmerkelijk genoeg, het hoogst teamrating gemiddelde van dit seizoen op de been!
(1777).

Wedstrijdleider extern vs. secretaris (ex competitieleider RSB).
In dit bestuurlijke onderonsje mocht ik (Aad, 1867) het opnemen tegen Arrian Rutten (1696). Wit aan bord 2, enkele seizoenen geleden had ik me al eens lelijk verslikt in
Arrian, met een foutief torenoffer meende ik Arrian toen door
zijn vlag te moeten jagen...waar `n remise voorstel wel zo wijs
was geweest. Dat liep duidelijk niet goed af! Deze keer kreeg
ik Arrian in een voor mij overbekende variant en Arrian was
na de 6e zet uit zijn openingsboek. Zeeën van tijd investeerde
de secretaris van RSR en vond in deze lastige variant de
juiste zettenreeks tot en met zet 11! Dit gebeuren kostte wèl
55 minuten, terwijl ik 4 minuten kwijt was aan zetten,
schrijven en de klok indrukken. Arrian deed nog even snel `n
zet want hij moest “ontzettend nodig”, en jawel `n
ogenschijnlijk voor de hand liggende zet kostte middels `n
grappige combinatie meteen `n loper...zo stonden we om
21.00u op...1-0

Aad… snel klaar

Harakiri...
Aan bord 1 (zwart) speelde (gelukkig goed hersteld!) Daniël
(2049) tegen invaller John Spierings (1809). Ik zat naast
Daniël en constateerde met gemengde gevoelens dat John
onze kopman wel erg brutaal aanpakte! Daniël leek
behoorlijk overspeeld te gaan worden.
Met een voor Daniël onbekend systeem won John vrij snel
ruimte, de witte stukken stonden nog niet allemaal ideaal, dit
leek `n kwestie van tijd. Zwart kon hier niet veel tegenover
stellen. Toen gebeurde er èchter iets totaal onverklaarbaars,
i.p.v. de witte aanval te versterken sloegen plots de stoppen
door bij John! Middels `n toren “offer” in de zwarte koningsstelling besliste John meteen de partij...in zijn nadeel. De
toren kon gewoon zonder een enkel spoor van compensatie
worden geslagen...einde verhaal! John gaf achteraf aan dat
hij Daniël`s pion op h7 gewoon had “weggedacht”. 2-0

Daniël...cadeautje.
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"Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles."(Herman Finkers)
Theo (1758) speelde met wit aan 8. Invaller Carel van der Poel (1894) heeft opmerkelijk genoeg het hoogst aantal
ratingpunten van dit team. In de wandelgangen vernam ik dat Carel normaliter in team 5 speelt omdat zijn zoontje
daar in speelt. Theo had inderdaad geenszins een gemakkelijke avond. Carel had actief spel op de damevleugel
terwijl Theo zijn heil zocht in een koningsaanval. Een listig dameoffer van Theo maakte in één klap een eind aan
de partij. Mat in één was niet meer te voorkomen. Ik had de
indruk dat Theo niet geheel tevreden over zijn partij was,
desondanks tellen we toch het resultaat! 3-0

Theo...niet geheel tevreden.

"De enige die een vrouw het laatste woord kan ontfutselen is een echoput." (J.Arandal)
Andries (1691), viel in aan bord 7 (zwart) en had de pech?!...de eveneens compromisloze Daniëlle Talmon (1710)
tegenover zich te krijgen. Daniëlle is evenals Andries “het
recht voor je raap type”, er lijkt maar één doel en dat staat
precies aan de overkant! Nu had ik me eerlijk gezegd meer
van deze partij voorgesteld. Andries greep namelijk al vroeg
in de opening vreselijk mis en dat kostte simpelweg een stuk.
En zoals Andries had kunnen weten: “Wat een vrouw
éénmaal in haar handen heeft laat ze niet meer los”. Af en toe
leek het nog even spannend te worden maar meer dan “leek
het” werd het niet! 3-1

Andries...ongelukkig moment.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald...
Frans (1847) had wit aan 6. Arend Bongers (1768), ook al `n invaller, kwam geleidelijk aan wat minder te staan.
Frans pakte de zaak voortvarend aan en kwam op een bepaald ogenblik een loper tegen 2 pionnen voor. Toch was
het niet eenvoudig te zien hoe wit optimaal kon profiteren. De
2 bewuste pionnen die Arend meer had waren verbonden
vrije centrumpionnen. Ik ben er niet geheel zeker van of wit
toch ergens gewonnen stond, feit is dat Frans eieren voor zijn
geld koos en de loper terug offerde tegen de 2 pionnen.
Waarna de eerste puntendeling van de avond `n feit werd.

3½-1½

Frans en Jan...synchroonschaak!
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Mast(erclass)...
Het witte bord 4 werd vanavond bezet door David (1846). Leo van Dongen
(1795) behandelde de opening niet al te handig en kwam een pion achter.
Leo ging nu alles op alles spelen en David moest zowaar uit gaan kijken.
De koningsaanval werd echter nauwkeurig opgevangen en Leo offerde
een stuk in een poging eeuwig schaak te bereiken. Het was voor mij niet
zo één, twee, drie te zien of dat er ook daadwerkelijk in zat. Na vele
schaakjes liep de witte koning via de andere vleugel er keurig uit...de rest
was eenvoudig. “Masterlijke” partij...David! Hiermee was meteen de
teamzege binnen. 4½-1½

David...uitstekende partij.

De meester en zijn leerling...
Davey (1915) is de laatste tijd `n beetje uit vorm, daarmee is
niet gezegd dat je hem even van de tafel speelt. Onze
geplaagde co-teamleider van het onfortuinlijke 4e speelde
vanavond met zwart aan 3. Rob van der Lee (1793) zat
tegenover Davey. Zwart bereikte vrij eenvoudig gelijkspel.
Maar Davey wilde natuurlijk meer. Het lijkt me dat het toen
niet helemaal goed ging, na een grootscheepse ruil kwamen
de heren in `n pionneneindspel. Davey stond er helaas één
achter! Met de nodige kunstgrepen wist Davey er `n remise
uit te peuteren...iedereen leek daar vrede mee te kunnen
hebben. Totdat de voormalige schaakleraar van Davey even
`n lichtje over de stelling liet schijnen! De schaakmessias van
HZPS in bange dagen orakelde dat de stelling op tempo
gewonnen was voor Rob en toonde dat vervolgens op
onnavolgbare wijze (voor gewone stervelingen) aan! In ieder
geval...op mentaliteit remise gespeeld, goed zo Davey! 5-2
Davey...remise op mentaliteit.

Het lekkerst voor het laatst...
Wie Jan (1904) wel eens goed heeft bekeken begrijpt onmiddellijk dat de aanhef figuurlijk moet worden genomen.
Evenwel...toen Jan enkele seizoenen geleden weer lid werd
en men naar zijn rating vroeg, luidde zijn antwoord: “dat zal
zo ergens rond de 1100 liggen”. In zo`n korte tijd 800 punten
vooruitgaan duidt m.i. op uitzonderlijke talenten. Met zwart
aan bord 5 trof Jan de nog ongerate Jeroen Landman (tpr
1902). Jan stond steeds ietsje minder en laat op de avond, in
een dame 4 toren eindspel + de nodige pionnen, bood Jeroen
maar eens remise aan. Dit werd vrij gedecideerd verworpen!
Even later maakte Jan een pion buit en iets later nog een.
Beiden `n toren en Jan 6 tegen 4 pionnen...eindstand 6-2!

Jan...listig gespeeld.
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Zoals u wellicht hebt kunnen ontdekken zat het hier en daar nogal behoorlijk mee of zo uw wilt: niet tegen. De
ambiance was prettig te noemen ondanks/dankzij het voorschot op `n tropische zomer. Op maandag 1 maart
wacht ons de kersverse nieuwe hekkensluiter 3-Torens 1. Ps. U kunt hier de visie van Arrian Rutten (RSR Ivoren
Toren 4) op HZPS 1 – RSR Ivoren Toren 4 lezen.

Foto`s © Elise Juijn

HZP SCHIEDAM 1 TEGEN 3-TORENS 1
Op maandag 1 maart ontving ons eerste team hekkensluiter 3-Torens 1. De verwachtingen waren hooggespannen,
want er was nog steeds kans op promotie. Maar voor die kans zijn we ook van andere verenigingen afhankelijk. Als
er namelijk geen RSB team degradeert uit de KNSB competitie, dan promoveert een extra team uit de promotie
klasse. In dat geval promoveert ook de beste nummer twee uit de eerste klasse. En als dat onze klasse zou worden en als wij tweede zouden worden dan promotie! Maar het woordje “als” komt wel erg vaak voor. De eerste
voorwaarde was natuurlijk dat we zouden winnen van 3-Torens.
De avond begon erg slecht: we kregen een telefoontje met de mededeling dat er bij Jan Zoorob was ingebroken.
Uiteraard had Jan toen wel iets anders aan zijn hoofd dan schaken.
Afgezien van de schade is het besef dat er een ongewenst persoon zo
maar in jouw huis heeft rondgelopen hoogst onaangenaam. Sterkte Jan.
Gerard...onverwachte invalbeurt!

Gerard Turkenburg werd verzocht om in te vallen voor Jan Zoorob. Gerard
(met zwart) veroverde een pion, maar zijn dame dreigde ingesloten te
worden en moest terug. Gerard veroverde vervolgens zelfs nog de
kwaliteit, maar zijn tegenstander kreeg tegenspel met diverse dreigingen.
Helaas zag Gerard een dreiging over het hoofd en verloor zijn dame.
Jammer maar zo is het schaken: de hele avond ben je goed bezig tot aan
het eind dat ene foutje. (0-1).
Bij Frans Groeneweg hadden
beiden kort gerokeerd. Frans
(met wit) kreeg de half open
f-lijn en hij ging drukken tegen de
zwarte f-pion. Frans deed dit met twee torens, de dame en een paard. De
tegenstander kon zijn f-pion precies vaak genoeg dekken, maar daardoor
stonden zijn stukken vast en kon hij zich niet bevrijden. Vervolgens rukten
de
g- en h-pionnen van Frans op. Na ruil van enkele pionnen ging de
koningsvleugel open en veroverde Frans een paard, waarna zijn
tegenstander direct opgaf. (1-1).

De Gazette(n) maart 2010

blz. - 37 -

Theo van Zessen (met wit) had in het begin veel ruimte, maar verloor een
belangrijke pion en kwam daardoor niet verder. Wel hield hij druk en kreeg
hij zijn pion terug. Er ontstond een bizar eindspel: Beiden twee torens, een
loper, een paard en 4 pionnen, maar de pionnen van Theo stonden
allemaal op de damevleugel, terwijl de tegenstander twee pionnen op de
damevleugel had en twee op de koningsvleugel. Zoek dan maar eens uit
wat je moet doen. Theo dacht dat hij wat minder stond en was blij met het
remiseaanbod. (1.5-1.5).
De filmster van het eerste...David regelmatige overwinning.

David van der Mast kwam met wit in een Franse opening
terecht. Hij bood een pion aan op b4, maar dat werd geweigerd. Het bleef gesloten. David rokeerde kort, terwijl de
koning van de tegenstander in het midden bleef. David viel
aan met de g-pion en dat was zo sterk dat de tegenstander lang rokeerde en materiaal offerde om de sterke aanval
van David af te remmen. Maar dat werkte niet: David kwam eerst de kwaliteit voor en vervolgens kon zijn tegenstander kiezen tussen mat of nog meer offeren. David kwam een toren voor en dat bleek genoeg te zijn. (2.5-1.5)
Jan...verloren eindspel.
Jan Brand had zwart. Hij kwam in een gelijkstaand middenspel en het leek
op remise af te gaan. Maar Jan kon het verlies van een pion niet
voorkomen. Er ontstond een eindspel waarbij Jan een paard en vier
pionnen had en zijn tegenstander een loper en 5 pionnen. Jan bleef stug
volhouden, maar zijn tegenstander deed het keurig: er werden pionnen
geruild tot de tegenstander een vrijpion had en toen was het over (2.52.5).
Toen hing alles af van de eerste drie borden. Aad Juijn had met wit afgewikkeld naar een eindspel wat
onduidelijk
was.
Aad
kon
herhaling van zetten afdwingen en
vroeg
aan
teamleider
Kim
Meulenbroek of dit akkoord was.
Kim vond de situatie op de andere
twee borden onduidelijk en zei dat
Aad door moest spelen. Beiden hadden een toren, Aad een paard, zijn
tegenstander een loper en beiden enkele pionnen. Aad moest het forceren
en offerde een pion, waardoor beiden evenveel pionnen kregen. Aad had
een extra pion op de koningsvleugel terwijl de koning van de tegenstander
aan de rand van de damevleugel stond. Dat was natuurlijk erg gunstig.
Maar helaas had de koning van de tegenstander een vrijpion bij zich. En
toen werd het erg spannend. Aad veroverde de loper, waarna beiden promoveerden. Aad had toen naast de dame nog zijn paard en een pion,
terwijl zijn tegenstander naast de dame 2 pionnen had. De tegenstander
ging akkoord met remise. Aad zei dat hij door het oog van de naald was
gekropen en bij goed tegenspel had moeten verliezen. Schakers kennen
die situatie wel (het is trouwens net als bij een kabinetscrisis): wie breekt
betaalt vaak. Gelukkig ging het door stug volhouden van Aad net goed (33).
Aad...schwindelde zich naar `n remise.
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Daniël van Loenen had zwart. Alleen de dames werden geruild en wat
pionnen. Er ontstond een lastig middenspel waarbij Daniël een
pionnenmeerderheid had op de damevleugel en de tegenstander een
pionnenmeerderheid op de koningsvleugel. Dit moest heel zorgvuldig
gespeeld worden. Daniël verzwakte eerste de pionnenstelling van zijn
tegenstander. Vervolgens veroverde Daniël een pion en kreeg daardoor
een mooie vrijpion. Dit gaf extra dreiging, waardoor Daniël nog een pion
kon veroveren en toen vond zijn tegenstander het genoeg (4-3).

Daniël superieur in eindspel! Kim kan het wel waarderen.
(let vooral op de kledinglijn bij spelers boven de 2000 rating!)

Bij Davey Hoogstad (met zwart) bleef het lang rustig: de
dames werden geruild en een paard tegen een loper. Uiteindelijk ontstond een eindspel waarin beiden een toren en 6
pionnen hadden, terwijl Davey een paard had en zijn
tegenstander een loper. Davey slaagde er in om de pionnenstelling van zijn tegenstander ernstig te verzwakken. Nadat
Davey de 34e zet had genoteerd haalde de tegenstander de
tijdcontrole niet. Helaas bleek bij naspelen op een ander
bord dat Davey een zet niet genoteerd had en de strijd ging
dus verder. Davey keek naar het uitslagenbord en zag dat
we 4-3 voorstonden. In een wat betere stelling bood hij
remise aan (teambelang!). Zijn tegenstander had kennelijk
geen vertrouwen in de partij en accepteerde de remise.

Er daarmee won het eerste team met 4.5-3.5 en hebben we nog steeds
promotiekansen. Ik stel voor dat we de penningmeester waarschuwen dat
hij een rekening voor champagne kan verwachten zodat we de eventuele
promotie in stijl kunnen vieren of als we niet promoveren ons verdriet op
gepaste wijze kunnen verdrinken.

Davey...het gepointeerde halfje!

Frans Groeneweg
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RSB-competitie 2009/2010: Klasse 2D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2D
Ap
De IJssel 1
6
De Pionier 1
6
Erasmus 4
6
HZP-Schiedam 2 6
Ashtapada 1
6
Groenoord 2
6
De Penning 1
6
Onesimus 2
6

5
5
5.5
4.5
4
x
.
3
3.5

6
6.5
7
4.5
5
.
x
3
3.5

ma
ma
do
do

21
21
24
24

sep
sep
sep
sep

Ronde: 1
De IJssel 1
1806 HZP-Schiedam 2 1739 Ashtapada 1
1623 Onesimus 2
1599 -

De Penning 1
De Pionier 1
Erasmus 4
Groenoord 2

1667
1759
1672
1636

6½
3½
3½
3½

-

1½
4½
4½
4½

ma
di
wo
do

12
13
14
15

okt
okt
okt
okt

Ronde: 2
Erasmus 4
Groenoord 2
De Penning 1
Ashtapada 1

De Pionier 1
1776
De IJssel 1
1806
HZP-Schiedam 2 1739
Onesimus 2
1579

5
1½
4
4½

-

3
6½
4
3½

ma
ma
do
do

09
09
12
12

nov
nov
nov
nov

Ronde: 3
De IJssel 1
1806 HZP-Schiedam 2 1739 Onesimus 2
1587 De Pionier 1
1776 -

Ashtapada 1
Groenoord 2
Erasmus 4
De Penning 1

1643
1619
1602
1620

5
5
3½
6½

-

3
3
4½
1½

ma
di
do
do

07
08
10
10

dec
dec
dec
dec

Ronde: 4
Erasmus 4
Groenoord 2
Ashtapada 1
Onesimus 2

De Penning 1
1675
De Pionier 1
1756
HZP-Schiedam 2 1740
De IJssel 1
1806

3½
1
4
1

-

4½
7
4
7

ma
ma
wo
do

11
11
13
14

jan
jan
jan
jan

Ronde: 5
De IJssel 1
1806 HZP-Schiedam 2 1704 De Penning 1
1676 De Pionier 1
1784 -

Erasmus 4
Onesimus 2
Groenoord 2
Ashtapada 1

7
4½
3
5½

-

1
3½
5
2½

ma
ma
do
do

15
15
18
18

feb
feb
feb
feb

Ronde: 6
De IJssel 1
Erasmus 4
Ashtapada 1
Onesimus 2

-

HZP-Schiedam 2 1723 5½
Groenoord 2
1642 4½
De Penning 1
1677 5
De Pionier 1
1776 2

-

2½
3½
3
6

ma
di
wo
do

15
16
17
18

mrt
mrt
mrt
mrt

Ronde: 7
HZP-Schiedam 2
Groenoord 2
De Penning 1
De Pionier 1

-

Erasmus 4
Ashtapada 1
Onesimus 2
De IJssel 1

-
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12
10
8
6
5
4
3
0

Bp
37½
32½
23
23½
22½
18½
17½
17

1
x
.
1
2.5
3
1.5
1.5
1

1659
1642
1670
1647

1690
1625
1621
1587

1792
1690
1647
1612

-

-

2
.
x
5
3.5
2.5
1
1.5
2

3
7
3
x
.
3.5
3.5
4.5
3.5

4
5.5
4.5
.
x
4
3
4
3.5

1631
1571
1628
1613

7
6.5
6.5
3.5
4
5
5
x
.

8
7
6
4.5
4.5
4.5
4.5
.
x Deg
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HZP SCHIEDAM 2 VERSLAAT NA SPANNENDE STRIJD GROENOORD 2 (5-3)
Maandag 9 november ’09 was het zover! De heuse stadsderby tegen het 2e team van Groenoord. In het
seizoen 07/08 ging ons 1e team op bezoek bij het vlaggenschip van Groenoord en ging met `n 3-5 overwinning in de knip weer terug naar de bewoonde wereld...

Wat er aan vooraf ging...
Uw teamleider is `n vijftal jaren (93/98) lid van deze “oliebollenclub” geweest (en is daarvan nog steeds
herstellende). Dat was tijdens de hoogconjunctuur van de s.v. Groenoord, hun 1e team (was ik onderdeel
van) speelde ruim en gemakkelijk mee in de 3e klasse KNSB. (voor ons bekende teamgenoten: Bob
Hoos, Arie Verschoor, John van Baarle en Ben Riksen). Op basis van dit verleden kende ik alle in`s en
out`s van onze tegenstrevers (op Marc van Gameren en Kees Vrijland na). Met name 3 heren van
Groenoord (Bart, Ad en Piet) achtte ik in staat `n “speciale” op “maat” gemaakte opstelling in elkaar te
knutselen om de “argeloze” HZPS`ers op psychologische achterstand te zetten. Dit zou immers hun enig
kansje op `n klein succesje kunnen inhouden. Om een en ander voor te zijn wijzigde ik het team op 7
plaatsen! De grap is dan: Groenoord 2 speelde gewoon in hun normale opstelling! Enig voordeel voor
ons was misschien het feit dat de sterke Cees Verhagen (1788) met griepverschijnselen in het koude
noorden was achtergebleven.

De kop(pen) van Jut...
Bij wijze van proef had ik Ronald (1851) aan bord 1 (zwart) gestald.
Ronald vatte dit nogal serieus op en trachtte middels een bril (?!)
het gemis aan intellect wat luister bij te zetten.

Ronald met bril...

De tamelijk “gewetenloze” teamcaptain (Piet Sodderland) had in de
2 voorgaande wedstrijden “respect”ievelijk Serge Fedorin (1509) en
Marc van Gameren (1576) aan bord 1 plaats laten nemen! Serge “mocht” vanavond weer aan 1. Ronald
had vorig seizoen een gemiddelde rating tegenstand van 1637 punten en een score van 6½ uit 7. Dat
leek dus goed uit te komen. In eerste instantie leek er niet veel aan de hand. Ronald had `n goed paard
tegen de wat mindere loper. Nadat Serge `n aanval met g4 (Serge had kort gerokeerd) inzette moest
Ronald plots alle zeilen bijzetten om niet overhoop gelopen te worden. Dit lukte ternauwernood, tot grote
opluchting van schrijver dezes. Ronald met de schrik vrij en Serge blij (Serge heeft nu 2 remises aan
bord 1! Die Piet Sodderland is tòch zo gek nog niet).
½-½

Jantje beton...
En dan heb ik het natuurlijk over de vicevoorzitter, public relations man en niet te vergeten teamleider
van de 3`mers. De dromers beleefden zopas een ware nachtmerrie, de nederlaag met 7-1 van en in
Moerkapelle was een aanslag op Jan`s positieve kijk op het leven. Gelukkig had Jan zichzelf in het
weekend geen nare dingen aangedaan. Ik hoopte door Jan (1729) aan bord 2 (wit) te zetten dat hij tegen Ad of Cees zou uitkomen. Het werd Ad de Veld (1748). Jan kwam comfortabel uit de opening. Stond
wat beter maar niet noemenswaardig, remise was de logische uitslag en daar waren beide spelers en de
teamleider content mee.
1-1
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...`n sfeer impressie...

vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet meer zo zeker van...
Freerk (1815) aan het 4e bord met wit, wat wil je nog meer? Een uur voor de match begon, bij het klaarzetten van de tafels, borden, stukken (ja heren, onze vereniging wemelt van de stukken), sloeg bij Freerk
de twijfel toe. Twijfel in teamleider`s fantasieopstelling...als dat maar goed afloopt!...klonk het zachtjes
en gelaten uit Freerk`s mond. Uw teamleider is `n pragmaticus van de bovenste plank (het pragmatisme is een wetenschappelijke en filosofische stroming die erdoor gekenmerkt wordt dat de waarheid van
een theorie of een wet daarin bestaat dat ze bevestigd wordt in de praktijk). Enige woorden ter geruststelling mijnerzijds leidden zichtbaar niet tot het
gewenste resultaat. Enfin...Kees Vrijland (1603) nam
plaats tegenover Freerk. Niet te benijden, die Kees,
dacht ik nog. Langzaamaan werd Kees uiteraard op de
Gerkemase wijze overspeeld en tot overmaat van ramp,
ook nog eens, in zijn zenuwen `n aantal zetten
(streepjes) teveel genoteerd. Kees:...ik heb er 35!
Freerk...ik heb er 29!...en je kunt er gerust van uitgaan
dat ik gelijk heb!! Tijdens Freerk`s partijen lijken er dus
geen sporen van twijfel te bestaan. Kees twijfelde ook
geen moment en gaf vertwijfeld op!? Op uitstekende
wijze. teamleider`s gelijk bewezen Freerk!!
2-1

Teamleider...a hell of a job!

Cas(per) het vriendelijke spookje...
Aan bord 5 mocht Yannick (1692) met zwart het opnemen tegen Cas Sodderland (1642). Cas is goedlachs en vriendelijk, maar `n bij uitstek sluw schaaktype. Hij deinst er niet voor terug zijn tegenstander
tijdens de partij (bar, rookruimte, toilet, enz.) even te laten weten weinig vertrouwen in de eigen stelling
te hebben (ik ken dat tijdens interne partijen eigenlijk alleen van Eric, en dan niet aan de bar of iets dergelijks maar gewoon aan het bord). De gesuggereerde underdog positie werd door Yannick gelukkig niet
serieus genomen. Ik had niet zo gerust gevoel over Yannick`s stelling. Materieel was het gelijk maar
positioneel was er een en ander mis. Cas vroeg aan teamleider Piet Sodderland (speelde aan het belendende bord 6 tegen Andries en het intermezzo had m.i. directe gevolgen voor Piet`s partij, daarover
straks) remise te mogen aannemen. Piet keek kort naar de stelling en vond het wel oké. Thuisgekomen
beoordeelde “Fritz” de slotstelling na 10 minuten “denken” met +/- 3.00...hoe Cas het wel had moeten
doen was niet te eenvoudig, maar toch!
2½-1½

De Gazette(n) maart 2010

blz. - 42 -

Een gegeven paard...tòch in de bek kijken...
Andries (1700), wit aan 6, tegen playing captain Piet
Sodderland (1635),

Andries en Yannick...gelukkig...met de broers Sodderland!

zoals gezegd: het belendende bord waar Cas en
Yannick hun kunstgrepen in remise hadden zien eindigen. Zoals we inmiddels wel weten, zocht Andries vanaf de aftrap meteen het vijandelijk doel. En dat is
de juiste bestrijdingswijze van Groenoord`s ongekroonde remisekoning! Piet hield zijn koning lang op het
uitgangsveld e8 en mede daardoor liep Andries aanval wat moeizaam. Het hoogtepunt uit deze partij
was het remise aanbod van Piet. Andries vroeg aan mij of hij Piet`s remiseaanbod mocht aannemen, er
stond `n paard van Andries in...en dat kon niet meer weg. Ik liet het aan Andries over en die ging natuurlijk akkoord. Het bewuste paard stond `n paar momenten en prise maar kon door enge dreigingen niet
goed worden genomen. Ik dacht dat het eerder genoemde intermezzo van Cas` vraag of hij remise
mocht aannemen tegen Yannick enige invloed had op Piet`s concentratie. Het kan ook zijn dat Piet
dacht het gegeven paard nog steeds vergiftigd was! In ieder geval `n zeer welkome remise.
3-1

Voorzitter, penningmeester en hoofdredacteur “Mattenklopper”...

Ton in zijn strijd tegen Bart...
Aan Ton (1847) de eer om Bart van der Sloot (1597) tegenover zich te vinden. Bart is Groenoord`s voorzitter,
penningmeester en tevens hoofdredacteur van het clubblad de“Mattenklopper”. Een ambitieus “baasje” dus.
Dat besturen en tevens actief schaken `n ietwat op de prestaties drukt is mij inmiddels ook bekend. Het puntentotaal van Bart na de twee voorgaande wedstrijden laat zich vertalen in `n korte rokade, na vanavond is
daar `n nulletje bijgekomen, zodat er nu `n lange rokade prijkt op Bart`s Curriculum Vitae van dit nog zo jonge
seizoen! Dat uitgerekend onze eerste bordspeler vanavond om eerder vermelde redenen tot bord 3 (zwart)
was veroordeeld deed Bart`s kansen op `n succesje ook al niet toenemen. Ton speelde vrij frivool vanavond
en bereikte snel gelijk spel. Toch moet gezegd dat Bart voortreffelijk partij bood. Toen er laat in de avond `n 4
toren eindspel met beiden evenveel pionnen verscheen, dacht ik dat Bart het ons zou flikken! Remise moet er
zeker in hebben gezeten. Nadat één stel torens werd geruild en Bart het toreneindspel passief ging verdedigen kon Ton winnen. De tip aan `n ieder die dit leest: slechter staande toreneindspelen altijd actief “verdedigen”. Op karakter gewonnen Ton...prima!
4-2
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Reserve kopman...
Arthur (1696) had zwart aan 7 en trof Marc van Gameren (1576), de reserve kopman van deze goedbedoelende lieden, die domicilie houden te boerderij “Landvreugd”, wat dan weer gelegen is in het voormalig poldergebied. Mijn 5 jarig verblijf aldaar kwam vanavond extra goed van pas, hierdoor was het dialect niet zo`n
heel grote barrière en kon ik de heren hier en daar redelijk goed volgen. Arthur speelde vanavond onArthuriaans en ging al supersnel met zijn koningspionnen aan de wandel. Op zich kon dat wel maar de pion
naar g4 vond ik minder. De zwarte stukken vonden moeizaam hun weg en Marc`s stukken stonden goed. Al
met al kwam Arthur `n pion achter die in het verre eindspel fataal bleek! Kom op...Arthur!!
4-3

Vertrouwde plek...
Elise (1580) was de enige speler die ik aan het eigen vertrouwde bord liet spelen, bord 8 (wit), en niet zonder
reden (daar kom ik zo op terug). Tegenspeler is de in de Gorzen woonachtige Johan Knijff (1639). Ik wist me
van Johan te herinneren dat het `n taaie was. Elise speelde `n buitengewoon aardige partij en zag haar drukstelling beloond worden met `n kwaliteitswinst! Beiden gebruikten flink de tijd en zo kon het zijn dat Elise en
Johan de einduitslag mochten bepalen. Elise stond
gewonnen en Johan zocht koortsachtig naar tegenkansen.
Omdat ik weet dat Elise graag in de schijnwerpers staat en
daarom de partij zo lang mogelijk probeert te rekken,
bovendien het heerlijk vindt over het lot van het team te
kunnen beschikken, had ik uit voorzorg Elise aan 8 gezet
vanwege de verwachte belangstelling en omdat dit bord
zich in de uiterste linkerhoek van de speelzaal bevindt zijn
de vele toeschouwers daar minder storend voor eventueel
lopende interne partijen. Natuurlijk geschiedde het naar de
wil van Elise en zo werd ze na de onvermijdelijke opgave
van Johan de matchwinner! Ze liet de vele felicitaties en
het ovationele gejubel als `n gevierd diva over zich heen
komen! Bravo...`n kunststukje...Elies!
5-3
Elise...hoe rek ik dit??

Vorig seizoen begonnen we met 3 punten uit 3 wedstrijden (3x gelijkspel). Dit seizoen idem dito, alleen is er nu
gewonnen, verloren en gelijk gespeeld! Volgende ronde gaan we op bezoek in Hoogvliet, dat zal zijn op donderdag
10 dec. tegen de s.v. Ashtapada 1. Dit team heeft 2 punten uit 3 ronden...dus u begrijpt mijn verwachting.
U kunt de visie op de match, bezien door de bril van Ad de Veld (s.v. Groenoord) hier lezen.
De voorzitter van Groenoord herinnerde ons nog aan het tijdig opgeven voor het roemruchte, supergezellige en oer
Hollandse oliebollentoernooi in december!! Kijkt u even voor verdere info op de website van de s.v. Groenoord:
www.schaakvereniginggroenoord.nl/ (het tabje toernooien).
Aad Juijn

De Gazette(n) maart 2010

blz. - 44 -

ASHTAPADA 1 – HZPS 2 4-4 KLASSE 2D
Donderdag 11 december...de tijd van surprises ligt inmiddels weer achter ons (zo leek het tenminste), SintNicolaas is, als alles is goed gegaan, terug naar het warmere zuiden. De immer optimistische teamleider (hij leert
het nooit!) rekende zich op voorhand alweer rijk. Het bezoek
aan Ashtapada zou min of meer `n formaliteit zijn, formuliertje
invullen, handtekeningetje zetten en weg uit deze
petrochemische oorden.
Achteraf mogen we niet eens mopperen over het gelijke spel
en dat doen we dan ook maar niet. Michelle ging mee als
supporter/fotograaf en de “special guest” van vanavond was
niemand minder dan John (van Baarle). Jan was verhinderd
en ons nieuwe lid Arjan Schouteren viel graag in.

Special guest...John

Het speellokaal “Senioren Vereniging Zalmplaat” was al niet groot...maar met de komst van de zwarte paarden en
daarbij opgeteld nog `n wedstrijd uit de viertallen competitie die gelijktijdig gespeeld werd, viel de ruimte in `n sardineblikje te prefereren. De spelers werden tussen de borden gepropt en het startsein werd gegeven.

De omgekeerde wereld...
Ons nieuwe lid Arjan (rating naar eigen zeggen rond de 1700,
ligt volgens mij hoger) debuteerde voor HZPS 2 tegen zijn
vorige club! Arjan woont sinds kort in de Gorzen. Zwart aan
bord 4 tegen Gerard Groen (1591). Gerard is een geboren en
getogen Gorzenees die in de contreien van Hoogvliet zijn heil
vond. Arjan kende alle spelers van Ashtapada op zijn duimpje
en wist over Gerard te melden dat dit een zeer degelijke
speler was/is. Arjan zocht de aanval en had het initiatief.
Gerard plaatste `n remise aanbod en Arjan moest van de
teamleider nog wat “doorrommelen”, gezien het dreigende
debacle aan sommige borden. Gerard raakte kennelijk, na het
afslaan van het remise aanbod, van slag en deed zijn dame
in de aanbieding. Een uitstekende binnenkomer van Arjan!
0-1
Arjan...uitstekende binnenkomer!

Touwtrekken met als inzet...Elise.
Elise (1580) mocht het vanavond aan bord 6 (zwart) opnemen tegen John Dessens (1479). Voor de wedstrijd begon was er bij de Hoogvlietenaren `n soort van getouwtrek wie er tegenover Elise mocht plaatsnemen. Zo is maar
weer aangetoond dat het vrouwelijk schoon op verreweg de meeste schaakverenigingen tot de rubriek curiosa
gerekend moet worden. Maar goed...John werd de gelukkige. Over de partij valt niet zo heel veel te vermelden,
Elise wist het loperpaar te behouden. Veel viel daar niet mee uit te richten. De vrede werd zodoende snel getekend. Elise staat nu op 50% en dat is niet slecht voor onze bevallige debutante!
½-1½

Tijd en wijlen.
Ton (1847), uiteraard aan bord 1 (wit) speelde tegen Ralph Simon (1754). Ton komt de opening uit met wat ruimtevoordeel. Wanneer Ton de aanval inzet, blundert (hevige tijdnood) hij pardoes `n stuk weg! Het was me eerder
opgevallen dat Ton`s grootste vijand de klok is (Tip: het boekje "ik leer klokkijken, tijd 1" is heel goed geschikt voor
met name schakers die door “tijdgebrek” regelmatig in de problemen komen. Door met het boekje "ik leer
klokkijken, tijd 1" te spelen worden tijdsbesef alsook de zintuiglijke en de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Het
boekje "ik leer klokkijken, tijd 1" is van het merk Loco). Ik stel als taakstraf voor om Ton alle stationsklokken in de
regio Rijnmond in maart op zomertijd in te stellen. In de nacht van zaterdag op zondag (laatste weekend maart)
worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur (ezelsbruggetje voor Ton: in het
VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit). Kop op Ton!! 1½-1½
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Ton en Freerk...rampzalige avond.

Vrije rol...
Yannick (1692) deze keer maar eens aan 5 (zwart) gezet.
Yannick lijkt uitermate geschikt voor de zogenaamde vrije rol
d.w.z. ik geloof dat het niet zo veel uitmaakt aan welk bord hij
zit. Tegenstander Ed de Graaf (1655) zette vrijwillig `n
loopgraaf op. Terwijl Ed nog aan het graven was had Yannick
de aanval al ingezet. Tot overmaat van ramp raakte Ed ook
zijn schep nog kwijt! Nee...het openingsbroedsel van Ed kan
gerust weer terug op de aller-bovenste plank en dan maar
hopen dat niemand er meer bij kan! Met doortastend spel en
geestige combinaties speelde Yannick zijn tegenstander
compleet van het bord. Excellent gespeeld Yannick! Yannick
staat nu met 3½ uit 4 op de vijfde plaats in het algemeen
klassement.
1½-2½
Yannick...makkelijke avond en Elise ook!

Het fijne van het verleden is, dat het voorbij is...
Freerk (1815) speelde aan 2 (zwart) tegen Theo Michielsen (1531). Freerk`s surplus van bijna 300 ratingpunten
speelde vanavond geen enkele rol van betekenis. Theo zette de wat weifelachtige opzet van Freerk meteen onder
grote druk. Een zwaar irritante witte loper noopte Freerk tot `n wanhopig kwaliteitsoffer. De witte aanval nam hierdoor echter niet in kracht af maar juist toe! Met zekere hand knoopte Theo een matnet rond de zwarte koning.
Sportief liet Freerk de fraaie aanvalspartij van Theo bekronen met matzetting. De klap was hard aangekomen,
Freerk was duidelijk ontgoocheld van deze wel zeer koude douche. Volgende keer nieuwe kansen, Freerk!
2½-2½

Slechte vorm?...pech?...of/en gewoon aftakeling?
Wie het weet mag het zeggen...Ronald (1851) vorig seizoen
nog de topscorer heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen
(extern). Vanavond trof Ronald het niet, tegenstander Joey
Brokaar (1648) is de hoop in bange dagen bij Ashtapada. De
e
jongeling staat 3 (3½ uit 4) in het algemeen klassement. Zijn
rating is `n slap aftreksel van zijn werkelijke kunnen. Ronald
zette zoals gewoonlijk de partij scherp aan, compleet met
pionoffer en het beoogde ontwikkelingsvoordeel. Gaandeweg
verloor Ronald de greep op de zwarte stelling. Om nu de boel
draaiende te houden werd nog wat meer materiaal geïnvesteerd. De aanval werd bekwaam overgenomen door Joey en
Ronald kon niets anders dan opgeven en handjes schudden.
Tja...hoe nu verder met Ronald, mijn voorlopige diagnose: het
lijkt me dat hier sprake is van `n evenwichtige mixture van de
3 vetgedrukte componenten! Blijven geloven en vooral blijven
gaan Ronald!! 3½-2½
Ronald wilde niet voor de camera reageren!
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Verdedigingsport?!
Arthur (1696) mocht aan bord 8 (zwart) proberen het zelfvertrouwen wat op te poetsen. Tegenstander Albert de
Bakker (tpr.1589) had nog niet verloren en wenste dat
kennelijk zo te houden. Het is zo onderhand amusant te zien
hoe onze Arthur de denksport “verheven” heeft tot
verdedigingsport! Het overgrote deel van de partij moest het
d6 hangpionnetje het ontgelden maar net als in Rozenburg
(zie verslag tegen de Penning) werd het kleine ding vakkundig verdedigd. Desondanks ontwikkelde Arthur `n
offensiefje dat weer op zijn beurt door Albert voldoende werd
geneutraliseerd. Al met al `n remise waar iedereen mee kon
leven.
4-3

De 4 onderste borden pakten 3 uit 4!

De gelegenheid maakt de dief.
Andries (1700) was om tactische redenen aan 7 (wit)
geposteerd. Ben Spijkers (1689) mocht onze “bulldozer” tot
staan zien te krijgen. We weten het inmiddels allemaal.
Andries stapt op zijn shovel en dendert in een rechte lijn
richting de vijandelijke koning. Nu wilde het geval dat Ben
nogal stug verdedigde. Eerder op de avond vroeg Andries of
er op remise of winst moest worden gespeeld. Het stond toen
weliswaar nog geen 4-3 maar ik zag enkele van onze spelers
vervaarlijk spartelen. Zo kon het zijn dat Andries terug zijn
smidse ingestuurd werd met de mededeling ijzer met handen
te breken. Er zijn zo van die spelers die zo`n opdracht nog
lekker vinden ook! Met `n flinke ongecontroleerde mep bracht
Andries `n psychologisch juist kwaliteitsoffer (schaaktechnisch was ie helaas fout). Ben raakte volledig van slag bij
zoveel geweld en wikkelde af naar `n technisch verloren
eindspel. Andries schoof dit nog lastige zaakje beheerst uit!
Hulde en dank, Andries!
4-4
e

Tja...wat `n avontuur! We bivakkeren nu op de 4 plaats. Het is voor de teamleider wel even wennen, dat gedoe in
de middenmoot. Maar alle 4 de teams hebben met tegenslag te kampen. Niet zo fraai was de deceptie aan de
eerste 3 borden...als jullie geen goed voornemen voor 2010 weten...bel gerust!
Ik wens vanuit mijn luie stoel iedere lezer prettige kerstdagen en `n onvergetelijke jaarwisseling toe, verder een
héél voorspoedig 2010 en voor de mensen die het moeilijk hebben heel veel sterkte!
Aad Juijn
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HZPS 2 – ONESIMUS 2 4½-3½
Het zal je toch maar gebeuren, het team draait al niet super, dan krijg je 4 afmeldingen en `n grieperige Yannick.
Arthur naar wintersport (terwijl je hier ook de pegels aan je neus kunt laten groeien), Ton in diepe bezinning (waarschijnlijk over zijn schaakprestaties van de laatste tijd?!) op een van de noordelijke eilanden en Elise begrijpt het
beter die is voor `n maand naar Portugal. Jan`s hoofd staat voorlopig niet naar schaken. Yannick bleek maandag
behoorlijk grieperig maar werd met “zachte” hand door zijn vader/teamleider naar de club gedirigeerd. Zijn wraak
mocht er zijn...nu, ten tijde van dit schrijven, kamp ik uiteraard met soortgelijke verschijnselen.
Onesimus 2 staat weliswaar op nul matchpunten maar wisten wel (alleen het team van de IJssel was met 7-1 spelbreker) steeds 3½ punt te scoren. Bij verlies zouden we “gezellig” in de rode zone kunnen mee gaan schuiven. Dat
wilden we dus voorkomen met de IJssel en Erasmus 4 nog in het vooruitzicht.
Gelukkig hebben we `n erg brede basis en toonden 3 voormalig team 2 spelers zich bereid hun ex-teamleider te
e
helpen, Hans, Gerard en Eric. De 4 invaller is ons nieuw (inmiddels ingeburgerd en al niet meer weg te denken) lid
Arjan. De 4 invallers zorgden voor 3 punten!
Na het welbekende praatje en de distributie van de ”koude” en “warme” consumptiebonnen kon aan 6 borden de
strijd ontvlammen. Bord 3 en 8 waren van onze kant nog erg onbezet. Andries (3) kwam 5 minuten later
maar...bord 8 (Eric) bleef griezelig leeg. Een telefoontje naar Eric leerde al snel dat Eric op zijn gemak...zijn huis
aan het verbouwen was! Helemaal vergeten...kwart over 8 beende Eric de zaal door...middelerwijl iets prevelend
over dementie!
Teamleider en overige spelers gerustgesteld...en Michelle kon aan de fotoshoot beginnen.

Ingezonden stukken...
Gerard (1655) speelde aan 7 (zwart) tegen Louis Lenoir
(1411). Dat hier het ratingverschil van doorslaggevende aard
was mag geen verrassing zijn. Reeds om 21.00u kon Gerard
pardoes een gratis “ingezonden stuk” in ontvangst nemen, in
tennisjargon `n “unforced error”. Dit speelde natuurlijk lekker
en op het juiste moment “gaf” Gerard het stuk terug voor 2
verbonden vrijpionnen. De rest liet Louis zich niet meer
bewijzen en zo stonden we vrij snel op 1-0

Eric en Gerard...uitstekende invalbeurt!

Gouden greep..
De pech is `n beetje dat Arjan (±1700) maar 3 maal mag invallen. Vanavond mocht Arjan aan bord 1 (zwart) zijn
kunsten vertonen. Dit was zeker geen tactische zet, ik ben er stellig van overtuigd dat hij daar op zijn plaats zit!
Tegenstander Jacques Goud (1643) behield lange tijd zijn witte voordeeltje. Nadat er veel was geruild en er niet
veel muziek in de stelling leek te zitten gebeurde het bijna
onmogelijke. Arjan had nog `n tactisch aardigheidje in de
stelling weten te breien. Jacques trapte in `n thematisch
pionnendoorbraakje en moest in arren moede zijn loper
offeren om promotie tegen te gaan. Typisch een verdienste
van Arjan.
e

Dit is nu de 2 keer dat in ogenschijnlijk gelijkwaardige
stellingen Arjan toch het volle punt naar zich toetrekt! Uitstekende mentaliteit Arjan! 2-0
Arjan...gewiekst tot en met!.
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Pas als je tot over je oren in de soep zit, zie je overal gehaktballen om je heen drijven!
Andries (1700) had zijn avond niet en zal zich op bepaalde momenten in zijn stelling ongeveer gevoeld hebben
zoals omschreven in bovenstaand citaat van Godfried Bomans.
Aan bord 3 (zwart) speelde Andries tegen John van der
Meulen (1573). Op papier moest het te doen zijn maar we
spelen nu eenmaal niet op een papieren bord. Nadat Andries
zijn dame op b6 had geposteerd (pion stond nog op b7) was
het met het zwarte tegenspel zo ongeveer gedaan. Lijdzaam
afwachten is toch ook niets voor Andries en dus werd
besloten tot een pionoffer om de g-lijn te openen, helaas viel
dit alles in het voordeel van John uit! Gedecideerd werd
Andries van het bord getikt. Een koude en vooral
onverwachte
douche.
Volgende
keer
maar
weer
beter...Andries! 2-1

Freerk en Andries...wegsukkelen achter het bord!

...geduld overwint alles!
Ronald (1851!), deze keer aan 5 (zwart), trof in Shau-Ming Yuen sowieso iemand met een bijzondere naam. ShauMing heeft nog geen rating. Ronald wist uit de 4 voorgaande partijen slechts 2 halfjes bijeen te spelen. Ronald
kwam enigszins onfris uit de opening tot afgrijzen van de sympathieke teamleider. In een on-Ronaldse stelling liet
Ronald zien dat hij het pielen op de vierkante millimeter toch
ook beheerst (Ronald heeft het schaken geleerd van Jan B.).
Je zou het geduld kunnen noemen...het witte ruimtevoordeel
deed in ieder geval pijn aan de ogen. Shau-Ming kwam
evenwel zonder plan te zitten. Ronald kreeg langzaam zijn
stukken actief en toen werd plots een dodelijke aanval op de
witte koning ingeleid en met succes. Moge dit de ommekeer
voor
Ronald
betekenen!
Accuraat
uitgevoerd
slotoffensief...Ronald! 3-1

Ronald...op de weg terug, Hans...vervloekte eindspelletjes.

...klussen klaren.
Eric (1702) kwam dus zoals eerder aangegeven van de ene klus in de andere terecht. Met een tijdsachterstand
van `n kwartiertje begon Eric aan 8 (wit) zijn partij met Rolf de Jong (1501). Eric bediende zich van een egelsyse
teem en dus kwam er lange tijd geen wit pionnetje voorbij de 3 rij. Rolf moest dus op initiatief spelen en dat is wat
Eric wil. Later offerde Eric een pion in ruil voor een ijzersterke en verlammende pion op f6. Met juist manoeuvreren
moest dit `n kwestie van tijd zijn. Eric`s goedgetimede gevoel voor humor leverde de teamleider haast `n hartaanval op! Nietsvermoedend hield de teamleider zich bij het scorebord op. Eric stond plots achter mij en keek me ernstig aan en deelde mij mede dat hij zo remise ging aanbieden! Ik brak mijn benen haast om bij zijn bord te komen
(terwijl ik eigenlijk die van hem had moeten breken!). Een korte blik op het bord leerde mij dat Rolf zat te piekeren
hoe hij mat in één kon voorkomen. Prima gespeeld Eric...de doktersrekening kun je trouwens binnenkort tegemoet
zien! 4-1

Dr. Jeckyll & Mr. Hyde...
Hans (1510), jarenlang het geheime wapen (de “souplesse” van `n atoombom) van team 2, kreeg deze wedstrijd
het voordeel van mijn voortdurende (ver)twijfel(ing). Hans begint gewoonlijk als Dr. Jeckyll maar naarmate het
eindspel nadert begint hij de trekken van Mr. Hyde te vertonen. Tegenstander Harry Elgershuizen (1596) kreeg
geen gemakkelijke avond. Plaats van handeling was bord 6 (wit). Hans behoudt lange tijd het kleine witte voordeeltje, er wordt langzaamaan van alles geruild, Harry slaat een remise aanbod van Hans vriendelijk af. Uiteindelijk
ontstaat een eindspel met beiden een paard en `n zestal pionnen. Hier moet Hans ergens gewonnen hebben gestaan, zoals wij weten is het eindspel Hans` stiefkindje. Het duurt dan ook niet lang of Hans geeft zijn paardenbeest de sporen en zoals verwacht slaat het dier op hol! Rechtstreeks vanuit de veilige manege raakt de ongelukkige viervoeter verstrikt in het vijandelijk prikkeldraad. Daar wordt het door de zwarte koning ingerekend. Jammer
Hans...maar oh,oh,oh, die vervloekte eindspelen toch! 4-2
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Als het getij verloopt, verzet men de bakens...
Yannick (1692), wit aan 2, was zoals gezegd nogal grieperig. Hij kreeg de keus van
vader/teamleider thuis te blijven of te spelen. Uiteraard koos
hij voor spelen. Ruud Neumeijer (1644) kreeg het niet gratis.
Na `n pionoffer van Yannick moest Ruud zich langdurig
nauwkeurig verdedigen. Laat in de avond bezweek Yannick in
`n stelling die dynamisch in evenwicht was. Een verkeerde
pionzet veranderde de witte stelling in een Emmentaler.
Yannick vond dit niet zo amusant i.v.m. zijn hoge klassering
in de RSB top 10. Er is geen groter leed dan kinderleed! Aan
je inzet heeft het niet gelegen...Yannick! 4½-3½

...de koortsige Yannick.

e

We staan nu 3 in het klassement en dat met 6 punten uit 5 wedstrijden, `n rare poule dus. Volgende wedstrijd
e
gaan we naar het “monster“ van Moordrecht. Ons 1 team heeft ze vorig seizoen getrakteerd op 5½-2½. Ze zijn
dus te pakken! (er voor het gemak even van uitgaand dat HZPS 2 ongeveer even sterk is als HZPS 1). Al met al
kan ik natuurlijk verre van ontevreden zijn met de weliswaar kleine overwinning tegen Onesimus 2 en roem ik de
vele invallers die goed waren voor 3 uit 4! Mijn dank...

Aad Juijn

Corona
Bloemen en planten
Hof v Spaland 61 3121CA Schiedam
Tel: 010 – 4713916
Fax: 010 – 4713916
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RSB-competitie 2009/2010: Klasse 3B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3B
Ap
Charlois Europoort 5
5
Moerkapelle 2
5
3-Torens 2
5
HZP-Schiedam 3
5
Nieuwerkerk a/d IJssel 3 5
HI Ambacht 2
5
Spijkenisse 4
5
Barendrecht 2
5

ma
di
vr
vr

05
06
09
09

okt
okt
okt
okt

Ronde: 1
Barendrecht 2
HI Ambacht 2
Charlois Europoort 5
Spijkenisse 4

di
di
vr
vr

03
03
06
06

nov
nov
nov
nov

ma
ma
vr
vr

23
23
27
27

ma
di
di
vr

04
05
05
08

Mp
9
8
6
5
5
4-2
3
0

Bp
30
27½
22½
19
18
15½
18
9½

1448
1570
1770
1402

1
x
4
2
.
2.5
1
.
0.5

3
6
4
x
2
1.5
.
4
.

4
.
7
6
x
4
2.5
1.5
.

5
5.5
.
6.5
4
x
.
3.5
2.5

6
7
5
.
5.5
.
x
3.5
3.5

7
.
.
4
6.5
4.5
4.5
x
2.5

8
7.5
7.5
.
.
5.5
4.5
5.5
x

Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1529 2½
Moerkapelle 2
1658 3
3-Torens 2
1564 6
HZP-Schiedam 3
1580 1½

-

5½
5
2
6½

Ronde: 2
HI Ambacht 2
1552 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 3-Torens 2
1607 Moerkapelle 2
1658 -

Barendrecht 2
Charlois Europoort 5
Spijkenisse 4
HZP-Schiedam 3

1394
1773
1392
1543

4½
2½
4
7

-

3½
5½
4
1

nov
nov
nov
nov

Ronde: 3
Barendrecht 2
HZP-Schiedam 3
Charlois Europoort 5
Spijkenisse 4

1464
1582
1762
1374

-

Moerkapelle 2
3-Torens 2
HI Ambacht 2
Nieuwerkerk a/d IJssel 3

1619
1573
1592
1549

½
2
7
3½

-

7½
6
1
4½

jan
jan
jan
jan

Ronde: 4
Barendrecht 2
1338
HI Ambacht 2
1466
Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1534
Moerkapelle 2
1685

-

Charlois Europoort 5
Spijkenisse 4
HZP-Schiedam 3
3-Torens 2

1773
1302
1580
1607

½
4½
4
4

-

7½
3½
4
4

- Moerkapelle 2
1710
- Barendrecht 2
1455
- Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1506
- HI Ambacht 2
1588
aftrek van 2 wedstrijdpunten)

4
5½
6½
5½

-

4
2½
1½
2½(*)

Ronde: 5
vr 05 feb Charlois Europoort 5
1773
vr 05 feb Spijkenisse 4
1397
vr 05 feb 3-Torens 2
1607
ma 22 feb HZP-Schiedam 3
1580
(*) HI Ambacht 2 vanwege Art. 29 lid 2:

-

2
4
x
4
1
.
3
.
0.5

ma
di
vr
vr

08
09
12
12

mrt
mrt
mrt
mrt

Ronde: 6
Barendrecht 2
HI Ambacht 2
Charlois Europoort 5
Moerkapelle 2

-

HZP-Schiedam 3
3-Torens 2
Spijkenisse 4
Nieuwerkerk a/d IJssel 3

-

ma
di
vr
vr

12
13
16
16

apr
apr
apr
apr

Ronde: 7
HZP-Schiedam 3
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
Spijkenisse 4
3-Torens 2

-

Charlois Europoort 5
HI Ambacht 2
Moerkapelle 2
Barendrecht 2

-
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3M-TEAM INCASSEERT TWEEDE MONSTERNEDERLAAG EN
VERLIEST MET 6 – 2 VAN 3-TORENS 2
Door Jan Brand
Op maandag 23 november hadden we in de derde ronde een
thuiswedstrijd tegen 3 Torens 2 dat na twee speelronden nog maar 1
matchpunt had. HZPS 3 had ondanks de zeperd tegen Moerkapelle toch
nog 2 matchpunten. Nadat de rookwolken aan het eind van de avond
waren opgetrokken waren dat nog steeds 2 matchpunten.
Het was weer een avond die ik graag zo snel mogelijk wil vergeten want je
kan natuurlijk niet tevreden zijn na zo’n enorm pak slaag.
Michael Chilton was verhinderd en Hans Schrumpf toonde zich bereid om
in te vallen, waarvoor dank.
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur was er aanvankelijk weinig aan de hand en
waren de partijstellingen redelijk in evenwicht. Daarna ging het op een
aantal borden snel bergafwaarts hetgeen leidde tot deze nederlaag.

Jan...de geplaagde teamleider!

Wedstrijdverloop in het kort:
Dick Vons, met zwart aan bord 7, had na de Weense
opening al snel een gebrek aan ruimte. Wit had steeds het
initiatief en voerde de druk zodanig op dat onze Dick veel
materiaal moest inleveren en dus gaf Dick op.

Dick en Frans...beiden met lege handen...

Els van Loenen, met zwart aan bord 5, had na een Engelse
opening heel snel gelijk spel. Nadat er veel hout was afgeruild kwam
er een dametoreneindspel met ieder 6 pionnen op het bord dat
remise leek maar toch verloren ging voor zwart.

Els redde het ook niet...
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Gerard Turkenburg, met zwart aan bord 3, gaf na een rustige Slavische ruilvariant pardoes een stuk weg. Hij won
later nog wel een pion terug en maakte het zijn tegenstander het in het eindspel nog knap lastig maar kon een
nederlaag niet voorkomen.

Gerard stuk kwijt...
Daan toch nog `n halfje!

Hans Schrumpf, met wit aan bord 2, speelde het Roel van
Duingambiet en kwam in het middenspel goed te staan. Na
een paar zwakke zetten in het eindspel was ook voor Hans
de nederlaag onafwendbaar, helaas.

Hans...goede stelling om zeep geholpen...

Frans Maas, met wit aan bord 8, had na een Siciliaans in de voorhand
aanvankelijk het iets betere spel maar verloor een pion in het middenspel.
Nadat er veel hout was geruild kwam er een toren-loper-eindspel met
pionnen op het bord dat door onze voorzitter in gillende tijdnood nipt werd
verloren.

Marco Zwanenburg, met wit aan bord 6, speelde een soort omgekeerde
Leeuw. De partij was de hele avond in evenwicht. Marco toonde dit nog
eens aan door een Eeuwig Schaak in de stelling te weven. Remise.

Marco...zetherhaling en dus `n halfje...

Daan van Loenen, met wit aan bord 4, stond na een Siciliaanse opening (gesloten) lange tijd beter en moest ergens in het middenspel de winst hebben gemist. Zoals het nu ging, behaalde hij een verdienstelijke remise.
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Ruud van der Linden, met zwart aan bord 1, verloor na de
opening een pion en zijn rokade en stond slecht. Na een grote afwikkeling stond hij 2 pionnen achter in een eindspel met
lichte stukken en pionnen. Toen overspeelde de witspeler zijn
hand en Ruud profiteerde middels een piondoorbraak. Nog
voordat de zwarte pion kon promoveren, gaf wit op.

Ruud...met kunst en vliegwerk, maar wel het volle pond!!

Vlaardingerdijk 1
3117 EA Schiedam
Tel. 010-4267007
Fax. 010-4340401
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NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 3 - HZP SCHIEDAM 3

4 -4

In deze wedstrijd nam ik de honneurs waar voor de reguliere teamleider de heer J. Brand, die vanwege droeve
familie-omstandigheden niet beschikbaar was. En aangezien ik ook zelf moest spelen heb ik van de andere partijen niet veel waargenomen. Ook de start was nogal chaotisch omdat de heer Van der Linden op weg was gegaan naar Zevenhuizen. Gelukkig beschikte hij over het telefoonnummer van de speelzaal en met de telefoon
aan het oor werd hij door een bestuurslid van Nieuwerkerk
naar de speelzaal geloodst. Grote klasse! Ik had al eerder
geprobeerd hem te bereiken maar alle ons bekende
telefoonummers van de heer Van der Linden bleken
achterhaald. Dat werd natuurlijk later op de avond gelijk
gecorrigeerd. Hij kwam als laatste binnen en had kennelijk
onderweg besloten zich niets aan te trekken van het
gezegde ,, vele eersten zullen de laatsten zijn” maar zich
meer een aanhanger te tonen van het omgekeerde. Hij
speelde tegen een oud-lid van HZP Schiedam en was als
eerste klaar. Hooguit 15 zetten. Pas laat op de avond
tekenden de contouren van het gelijke spel zic af. Weer een
wedstrijdpunt!

F.G. Maas

Gerard...gewoon mat zetten!

Michael wint...Marco verliest.

1
2
3
4
5
6
7
8

T. de Graaf
T. Tinga
T. Verschoor
W. Razenberg
J. de Haas
J. Versluis
B. Balm
T. van der Linden

R.I. van der Linden
F.G. Maas
G. Turkenburg
D. A. van Loenen
E.J.M. van Loenen
C. Zwanenburg
D.C. Vons
M.K. Chilton

0-1
1-0
0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1

F.G. Maas
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HZPS 3 DEFINITIEF VEILIG NA EEN RUIME OVERWINNING
OP HENDRIK IDO AMBACHT 2
door Jan Brand
Op maandag 22 februari j.l. heeft ons 3M-team de inhaalwedstrijd tegen H.I.A. 2 met 5,5 -2,5 gewonnen.
Deze wedstrijd stond oorspronkelijk op maandag 1 februari op de rol maar toen kwam H.I.A. 2 door een ‘misverstand’ niet opdagen.
De wedstrijdleider van de RSB was onverbiddelijk en besloot conform het wedstrijdreglement bij H.I.A. 2 twee
matchpunten in mindering te brengen. Het gevolg was dat er in de strijd tegen degradatie nog niets is beslist en de
teams van Barendrecht 2, H.I.A. 2 en HZPS 3 nog allemaal voor degradatie in aanmerking komen.
Na deze, enigszins geflatteerde overwinning, zijn we dus veilig en dat is een felicitatie waard! Voor de exacte stand
verwijs ik naar de website van de RSB, klasse 3B.
De laatste twee wedstrijden kunnen we vrijuit spelen en dat geeft een goed gevoel.
De partijen in het kort in volgorde van beëindigen :
Frans Maas, met wit aan bord 2, kreeg na een Engelse opening met fianchetto van beide koningslopers een
ruimtevoordeel. Nadat er veel hout was afgeruild had Frans een klein voordeeltje in het eindspel opgebouwd maar
dit was niet voldoende om zijn tegenstander dhr. Burggraaf te verontrusten. Terecht werd er dan ook tot remise
besloten. ½ -½
Ruud `n mooie overwinning en Frans `n verdienstelijke remise!

Ruud van der Linden, met zwart aan bord 1, speelde tegen
teamleider R. v.d. Werf het scherpe Jaenischgambiet.en dat
zorgde weer voor het gebruikelijke vuurwerk. Gelukkig zijn we
dat van Ruud wel gewend. Toen de rookwolken een beetje
waren opgetrokken, stond Ruud een stuk voor en zat de arme
v.d Werf in hevige tijdnood.
De arme v.d. Werf kon opgeven.
1½ -½
Els van Loenen, met zwart aan bord 5, kwam in een Engelse opening tegen dhr. Peuskens lange tijd onder lichte
druk te staan. Ze moest nauwkeurig spelen om materiaalverlies te voorkomen en dat lukte uitstekend. De witspeler
ging lang door met laveren maar Els gaf geen krimp en de logische remise kon worden bijgeschreven op het scorebord. 2 – 1
Gerard en Daan, spannende momenten, tòch beiden remise!

Gerard Turkenburg, met zwart aan bord 3, had het tegen
dhr. Plomp in een ongebruikelijke variant van de Siciliaanse
Draak lange tijd moeilijk. Zwart won weliswaar een pion maar
kon niet meer rokeren en wit had een langdurig initiatief.
Ondanks alle complicaties wist Gerard het smalle pad naar
remise te vinden en dat is zeker een compliment waard.
2½ -1½
Daan van Loenen, met wit aan bord 4, kreeg van tegenstander K. Bax een ‘De Leeuw-opening’ voorgeschoteld,
waarbij zwart aanviel op de D-vleugel en wit op de K-vleugel.
Het middenspel deed denken aan een soort loopgravenoorlog
want het duurde heel lang voordat het eerste hout van het bord verdween. In het laatste uur kwam de strijd dan
eindelijk op gang. Na enkele misgrepen in de tijdnoodfase kwam Daan verloren te staan. Toen dhr. Bax hetzelfde
deed in een gewonnen toreneindspel kwam Daan goed weg met een remise.
3–2
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Het venijn zat vanavond letterlijk in de staart want het kon bij deze stand nog alle kanten op, dus ook de verkeerde!! De spanning was voelbaar om te snijden!!
Els `n keurige remise, Marco...moeilijke partij, remise.

Marco Zwanenburg, met wit aan bord 6, kwam tegen dhr.
H. Huijzer niet zo lekker uit de opening. Zwart kreeg daardoor
het initiatief maar Marco wist door goed spel het tij te keren
en won een pion in het middenspel. In het eindspel met ieder
twee lichte stukken en een berg pionnen werd duidelijk dat
het in remise moest eindigen en dat gebeurde dan ook.
3½ -2½

Michael, schitterende overwinning. Dick deed of hij sliep, maar was
er als de kippen bij om toe te slaan!

Michael Chilton, met wit aan bord 8, kreeg tegen dhr. H.
Bax een surplus aan ruimte na een opening die in de boeken
bekend staat als de Philidor-verdediging.
In het middenspel werden er drie lichte stukken en een pion
afgeruild. In het eindspel wist Michael een loper te winnen
tegen 2 pionnen. Dit voordeel gaf hij niet meer uit handen.
Door een matcombinatie besliste hij de partij en kreeg de
kroon van matchwinnaar later op symbolische wijze door de
teamleider Jan Brand uitgereikt.
4½ -2½
Dick Vons, met zwart aan bord 7, kreeg tegen zijn jeugdige opponent dhr. van de Vlis een variant van het Driepaardenspel op het bord. Wit kwam iets beter uit de opening maar naarmate de partij vorderde, ontwikkelde Dick
het nodige tegenspel. In het eindspel leek hij ten onder te gaan aan de witte druk maar zo eenvoudig was het allemaal niet. Dick hield het hoofd koel en het was de witspeler die blunderde in een remiseachtige stand. Goed gedaan Dick!
Eindstand: 5½ -2½

Jan...kan het haast niet geloven!

Volgende (uit)wedstrijd op maandag 8 maart 2010:
Barendrecht 2 – HZPS 3
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RSB-competitie 2009/2010: Klasse 3A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3A
Ap Mp
CHESS 2
6 10
Maassluis 1
6 8
De IJssel 2
6 8
Papendrecht/Alblasserdam 2 5 8
Dordrecht 4
6 6
Erasmus 5
6 4
WSV 4
6 2
HZP-Schiedam 4
5 -2

ma
ma
ma
do

28
28
28
01

sep
sep
sep
okt

Ronde: 1
Erasmus 5
CHESS 2
De IJssel 2
WSV 4

Bp
30
33
31½
23½
24
17
15½
9½

1
x
.
2
5
2.5
3
2.5
3

1543
1646
1688
1477

-

2
.
x
2
4.5
5
1
2
0.5

3
6
6
x
.
2.5
1
1
0

4
3
3.5
.
x
3.5
4.5
2
.

5
5.5
3
5.5
4.5
x
2.5
.
3

6
5
7
7
3.5
5.5
x
3
.

7
5.5
6
7
6
.
5
x
3

8
5
7.5
8
.
5
.
5
x

Papendrecht/Alblasserdam 2 1594 4½ HZP-Schiedam 4
1480 5 Dordrecht 4
1641 5½ Maassluis 1
1722 2 -

Ronde: 2
ma 26 okt Erasmus 5
1538 - CHESS 2
ma 26 okt Maassluis 1
1722 - De IJssel 2
ma 26 okt HZP-Schiedam 4
1378 - WSV 4
di 27 okt Papendrecht/Alblasserdam 2 1642 - Dordrecht 4
(*)Vanwege artikel 32 lid 3 van het competitiereglement, is de uitslag
gewijzigd in 3 - 5

3½
3
2½
6

1643 3 - 5
1688 6 - 2
1421 3 - 5(*)
1604 4½ - 3½
van 3½ - 4½

ma
ma
di
do

16
16
17
19

nov
nov
nov
nov

Ronde: 3
CHESS 2
De IJssel 2
Dordrecht 4
WSV 4

1643
1683
1649
1492

-

Papendrecht/Alblasserdam 2 1572 3
HZP-Schiedam 4
1486 8
Maassluis 1
1722 5
Erasmus 5
1507 3

-

5
0
3
5

ma
ma
ma
di

14
14
14
15

dec
dec
dec
dec

Ronde: 4
Erasmus 5
CHESS 2
HZP-Schiedam 4
Papendrecht/Alblasserdam 2

1511
1653
1443
1630

-

De IJssel 2
WSV 4
Dordrecht 4
Maassluis 1

1683
1496
1655
1712

1
5½
3
4½

-

7
2½
5
3½

ma
ma
di
do

08
08
09
11

feb
feb
feb
feb

Ronde: 5
De IJssel 2
Maassluis 1
Dordrecht 4
WSV 4

1688
1665
1649
1492

-

CHESS 2
HZP-Schiedam 4
Erasmus 5
Papendrecht/Alblasserdam 2

1640
1336
1514
1612

2
7½
5½
2

-

6
½
2½
6

Ronde: 6
ma 01 mrt Erasmus 5
1513
ma 01 mrt CHESS 2
1604
do 04 mrt WSV 4
1496
di 16 mrt Papendrecht/Alblasserdam 2
(*) HZP-Schiedam 4 vanwege Art. 29 lid 2:

ma
ma
ma
di

22
22
22
23

mrt
mrt
mrt
mrt

Ronde: 7
De IJssel 2
Maassluis 1
HZP-Schiedam 4
Dordrecht 4
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- Maassluis 1
1665 1 - 7
- Dordrecht 4
1649 5½ - 2½
- De IJssel 2
1674 1 - 7
- HZP-Schiedam 4
*)
aftrek van 2 wedstrijdpunten

-

Papendrecht/Alblasserdam 2
CHESS 2
Erasmus 5
WSV 4

-
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DE IJSSEL 2 - HZP SCHIEDAM 4 8 - 0 (4E RONDE)
Door F.G. Maas
Een verslagen teamleider..

Wat valt er bij zo’n nederlaag nog te schrijven. Toch wel wat. Ten eerste:
we hadden slechts 7 spelers en wisten dat we eigenlijk al begonnen met
een achterstand van 1- 0. Ten tweede: onze tegenstanders waren net
gedegradeerd en hadden 3 van hun vorige wedstrijden met grote cijfers
gewonnen maar verloren van Maassluis 1. Ten derde: we waren dus gewaarschuwd en hebben gestreden voor alles wat we waard waren.
Helaas mocht het niet baten. De tegenstanders sloegen elk
remiseaanbod af in de hoop op een nog beter resultaat. Uit de uitslag is
duidelijk dat er een groot krachtsverschil was. Een schrale troost moge
zijn dat de vorige keer dat een team van HZP Schiedam een
nederlaag met 8 – 0 leed, dat het eerste team was. Dat
gebeurde in het seizoen 1988/1989 in de KNSB competitie
klasse 3D. HZP Schiedam 1 ging compleet kopje onder tegen
Koningsclub, een vereniging met een ,,bijzondere” achtergrond.
Nick wilde geen commentaar geven!

1
2
3
4
5
6
7
8

G. van der Wouden
A. MacDaniël
M. van den Berg
F. van de Pavoordt
L. Boonstra
S. in `t Veld
R. Duine
A. van den Berg

NO
N. Wiegman
J. van Loenen
P.E.W. Emor
J.J. Hennevanger
C. Troost
P.J. van Beelen
L. Pletikosic

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1–0

Jan en Leo weten het ook niet meer...

De prijzenkast van team 4...?!
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MAASSLUIS 1 - HZP SCHIEDAM 4
1. M. Kroes
2. M. Bergen
3. M. Pot
4. D. Bus
5. G. Dijkstra
6. J.P. Schriks
7. M. Sadegnnezjad
8. P. Blok

-

A.C.P. Schouteren
N. Wiegman
J. Verveen
J.J. Hennevanger
P.J. van Beelen
J. van Loenen
L. Pletikosic

7½ - ½

½–½
1-0
1-0
1-0
1–0
1-0
1-0
1-0
In onze herinnering lag het speellokaal van Maassluis midden
tussen galerijflats. Bij aankomst bleken wij in een sloop- en
herbouwomgeving terecht gekomen te zijn. Zo’n omgeving is
dit competitieseizoen wel een beetje illustratief voor HZPS 4.

De spelers op weg naar het speellokaal...

Helaas slaagden wij er ook deze keer niet in om met acht
spelers aan te treden. Het 4e is een beetje gesloopt door
allerlei beslommeringen.

Al heel snel begon het verdere sloopwerk door de Maassluis-spelers, die tenslotte ook zo’n 300 ELO-punten meer
in de strijd worpen. Vooral de laatste 4 borden werden hier het slachtoffer van, zij het dat de heer Pletikosic het er
nog het beste vanaf bracht.

Jan...helaas...
Jaap...helaas...
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Leo...hield het lang vol...maar helaas...

Pieter Jan...helaas...

Aan de borden 1, 2 en 3 begon onze herbouw. Hoewel uiteindelijk ook de heren Wiegman en Verveen verloren
geschiedde dat pas na een lang gevecht.
Nick...helaas...

Jan...helaas...

En aan bord 1 besefte de Maasluis-speler dat hij het risico liep de enige te
worden die zou gaan verliezen. Hij verloor twee pionen en kwam in een
eindspel met ieder 1 loper terecht, wel van verschillende kleur. Op het allerlaatste moment slaagde hij erin nog een vesting te bereiken en helaas,
helaas, moest de heer Schouteren het remise- aanbod toen wel aannemen,
mede vanwege de nog resterende bedenktijd.
Laat, heel laat vertrokken wij weer uit deze desolate omgeving.
Dank tenslotte aan meegereisde supporter A. Barendregt.

Arjan`s halfje had `n hele moeten zijn...helaas...
F.G. Maas
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FRITZ PRIJSVRAAG
€10,- Prijsvraag Fritz/Rybka,
Voor de verandering geef ik in deze rubriek eens `n gehele partij, Frans Groeneweg was deze keer de
winnaar van het tientje! Frans...gefeliciteerd!

(46) F.Groeneweg,HZP Schiedam (1847) - C.van loosen,3-Torens (1828) [A22]
RSB Klasse1 Schiedam (6), 01.03.2010
[Rybka 2.3 LK 32-bit (30s)]A22: Engelse Opening:
1...e5 2 Pc3 Pf6 1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 e5 4.g3 c5 5.Lg2 Pc6
6.Pge2 Lg7 7.d3 0-0 laatste zet uit boek 8.0-0 Pe8 9.f4 exf4 10.Lxf4
d6 Dekt e5 11.Tb1 Pd4 12.Dd2 Lg4 13.Pxd4 Lxd4+ 14.Kh1 Dd7
15.Lh6 Lg7 16.Lxg7 Kxg7 17.Pd5 Een erg actieve plek voor het
witte paard. 17...Lh3 [17...f6 18.b4 Tc8 19.Dc3+/=] 18.Tf4
[18.Lxh3 Dxh3 19.b4 cxb4 20.Dxb4 b6+/-] 18...Lxg2+
[18...Le6!?+/=] 19.Kxg2+/- De6 20.Tbf1 f6 21.g4 De5 22.h4 h6
23.T4f3 Td8 24.g5! (zie diagram) Deflectie: f6 24...hxg5 [24...fxg5
25.Txf8 Penning (25.Txf8 Deflectie) ; 24...hxg5 25.hxg5 Combinatie] 25.hxg5 Th8 26.gxf6+ [26.Kg1!? Th5 27.gxf6+ Kf7+-]
26...Pxf6+/- 27.Df4 Dxf4 28.Pxf4 Td7?? Neemt de zorgen niet weg.
[>=28...Tde8 29.Pxg6! Ontdekte aanval: f4, f3-f6 29...Th6 30.Txf6
Txg6+ 31.Txg6+ Kxg6+/-] 29.Pe6++- 1-0

Stelling na : 24. g5!

Aad Juijn
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EEUWIG SCHAAK...
Even serieus...
In de hoedanigheid van wedstrijdleider extern maak
e
ik me hard zorgen over ons 4 team. Dat gaat dan
niet eens zozeer over de prestaties...nou ja, 0
matchpunten uit 5 wedstrijden, 9½ bordpunt... De
realiteit brengt èchter verzachting: vorig seizoen ontsnapten we al ternauwernood aan degradatie. Het
e
e
seizoen ervoor eindigden we op de 6 plaats in de 4
klasse er mochten maar liefst 4 teams promoveren,
één team trok zich terug en de nummer 5 liet de eer
aan nummer 6! Binnen het bestuur heerste wat verdeeldheid en o.a. ondergetekende was van mening
dat we van deze eer gebruik moesten maken. Mijn
filosofie was dat enkele team 4 spelers die `n keer
e
naar het 3 zullen doorstromen `n gratis stage in de
e
3 klasse konden lopen. Een onvoorziene tegenvaller
was dat `n aantal leden zich om uiteenlopende redenen bedankte en zoiets is het meest merkbaar in het
e
laatste team van `n vereniging. In ons 4 team is het
dit seizoen in 3 van de 5 wedstrijden voorgekomen
dat er slechts 7 spelers aantraden! Kunt u begrijpen
dat zulks voor de 2 teamleiders, maar zeker óók voor
e
de harde kern van het 4 team `n genante zaak is.
Even rekenen. Op de laatste ledenlijst tel ik 47 leden!
Dat zal nog iets gecorrigeerd gaan worden, veel leden zal dat niet gaan schelen. De eerste 3 teams
hebben 24 spelers en dat betekent dat uit ongeveer
de helft van het totale ledenaantal 8 mensen bereid
gevonden moeten worden, hetzij uit solidariteit of
verenigingsbelang of om welke reden dan ook, in het
e
4 team te gaan meespelen. Van deze benodigde 8
spelers speelden er 5 spelers haast iedere wedstrijd
tot nu toe (dit seizoen) mee! Kortom er zijn op `n
“overig” ledenaantal van 18 mensen nog slechts 3
personen nodig die ik zou willen vragen bij te dragen aan de levensvatbaarheid van team 4 volgend
seizoen. Het gaat slechts om 7 wedstrijdjes per
seizoen!! U betaalt per slot van rekening contributie,
benut dan ook ten volle de mogelijkheid RSB wedstrijden te spelen. Indien u twijfelt zeg dan ja! Indien u
zeker weet dat u niet kunt of wilt dan houdt het natuurlijk op. Let wel...een vereniging staat of valt bij
de inzet van de leden!
Dan nu... wat luchtiger kost.
Zelfs op het schaak amateurniveau waarop wij ons
bevinden, zien we nogal opmerkelijke ratingverschillen. Hoe kan dit in vredesnaam? Is de één dan dommer dan de ander? Het antwoord moet (sorry)... positief worden beantwoord! De ene mens is dommer of
om het vriendelijker te stellen intelligenter dan de
ander. U kunt èchter gerust zijn wanneer u IQ bedenkelijk is, bij schaken (op ons niveau) spelen voornamelijk `n aantal andere zaken `n groter rol...
Een van de noodzakelijke drijfveren om `n wat “betere” schaker te zijn is `n zeker mate van gezond “fanatisme”, de wil om te winnen van de nog “betere”
schakers moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Deze
“wil” moet dan leiden tot enige (thuis) verdieping in
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het spel (boekjes, computer, etc.) wat dan weer tot
meer stellingbegrip moet leiden. Volgens mij is het
met schaken zo: wanneer je er helemaal niets aan
doet zal je rating zich stabiliseren en daar zul je het
dan mee moeten doen tot het onvermijdelijke verval
zich `n keer aandient. Uiteraard niets mee mis indien
u het schaken puur als leuke hobby of tijdsbesteding
beleeft, dan ligt u uiteraard niet wakker van `n verliespartij. Wanneer u wel wakker van `n verliespartij
ligt dan heeft u waarschijnlijk het benodigde fanatisme in u. Het gebrek aan openingskennis legt de onoverbrugbare kloof tussen 'schuivers' en schakers,
tussen huis- en clubschakers op pijnlijke wijze bloot.
Wie geen openingen kent wordt binnen de kortste
keren van het bord geveegd door iedere speler die
wel enige studie van de openingen heeft gemaakt.
Een andere niet te onderschatten factor is de persoonlijke psyche. Enige mensen en zelfkennis is hier
gewenst. Ik laat nu wat verschillende “schaaktypes”
op u los, misschien herkent u ze in bepaalde leden
en kunt u er uw voordeel mee doen.
Het dominante type zal er naar streven de tegenstander zijn wil op te leggen. Dit soort spelers houdt
er absoluut niet van om als `n knechtje achter de
meester te moeten aanhollen, bij deze categorie is
het belangrijk om direct vanuit de opening (bv. d.m.v.
`n gambiet) het initiatief te grijpen en deze grip gedurende de gehele partij goed te laten voelen.
Het onbevangen type (Kamikaze principe) is in de
regel een van de gevaarlijkste soort tegenstanders!
Dit zijn spelers die het “alles of niets” principe hanteren, ware opportunisten. Ze kennen geen ontzag
voor ratings of titels en gaan helemaal los. Tegen dit
soort klanten is het zaak om rust en onbewogenheid
(controle) uit te stralen. Heel vaak zijn dit lieden die
hun overrompelingstactiek kracht willen bij zetten
door op cruciale momenten snel te gaan zetten, alsof
ze alles al gezien hebben, dat past in hun natuur.
Rustig blijven, vooral niet snel mee gaan zetten en
kalm de zaken doorrekenen is het devies, deze types
ondermijnen vaak in hun drang naar voren de eigen
verdediging!
Het angstige type, dit zijn vaak echte schuivers. De
wil om te winnen is ondergeschikt gemaakt aan de
angst om te verliezen. Dit is `n vreemd volkje. Deze
subklasse (komen niet heel veel voor) kenmerkt zich
e
door meestal voor de 20 zet remise aan te bieden
(soms meerdere malen)!
Wanneer je dit aanneemt zie je `n grote last van ze
afglijden (waarom ga je dan “censuur” schaken).
Deze lieden zitten al vanaf zet 1 ongemakkelijk in de
partij, zij hebben sowieso de zwaarste avond wanneer je rustig doorspeelt, ook al sta je 100% gelijk!
Maak tegen deze figuren nooit de fout ze te onderschatten want ze zijn wel alert.
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Dan heb je nog het quasi onverschillige type, zij
maken je meestal voor de partij duidelijk dat ze toch
kansloos tegen je zijn of ze zeggen dat het niet uitmaakt dat ze verliezen het is toch maar `n “spelletje”.
Zij proberen je op voorhand `n gevoel te geven dat
de aanstaande partij `n volkomen onbelangrijke vorm
van vrijetijdsbesteding is, eenmaal van je gewonnen
dan banen ze zich door alles en iedereen heen `n
weg naar het scorebord om hun resultaat te noteren,
onderweg roepend tegen ieder die het wel en niet
horen wil dat ze gewonnen hebben. Dit is het “underdog syndroom”, deze “ratachtige” categorie kun je het
best heel erg serieus benaderen! Het is als `n virus,
onbewust raak je besmet met het idee dat het inderdaad helemaal niet belangrijk is en ga je toch wat
slapper spelen. Geloof me...zij slaan toe op een moment van onachtzaamheid. Weliswaar heb je dan `n
zeer onbelangrijke gebeurtenis verloren maar de
gretigheid en zelfgenoegzaamheid waarmee zij de
uitslag onder de partijnotatie noteren geven je toch `n
gevoel alsof je in je broek hebt gesch....!

Het “oude jongens krentenbrood” type, geeft u
vlak voor de partij het gevoel alsof hij al jaren vrienden of zelfs aangetrouwde familie van u is! Zij wekken `n vertrouwde indruk en waar u ze óók, binnen of
buiten het speellokaal, treft (bar, toilet, rookruimte)
gaan ze gesprekken met u aan, soms zelfs over “onze” partij! Dit alles heeft tot doel om `n bepaalde druk
weg te halen, die zij waarschijnlijk als ongemakkelijk
ervaren. Op deze wijze trachten ze de “scherpte” bij u
weg te nemen. Deze categorie bestrijdt men het gemakkelijkst door veelal achter uw bord te blijven of
even naar de toilet te gaan wanneer zij zitten te denken. Een ding is duidelijk...stel ze niet op hun gemak!
Na uw partij is er tijd genoeg om met uw nieuwe
vriend gegevens uit te wisselen (vaak hebben ze er
dan plots geen behoefte meer aan).
Natuurlijk zijn er nog meer typen...de hierboven omschreven zijn het kwalijkst!

Aad Juijn

KALENDER 2009/2010
ma
di
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wo
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ma
ma
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za
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za
ma
ma
ma
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ma

01-03-10
02-03-10
08-03-10
10-03-10
15-03-10
22-03-10
22-03-10
05-04-10
12-04-10
24-04-10
17-05-10
24-05-10
05-06-19
14-06-10
21-06-10
30-08-10
06-09-10
13-09-10

HZP Schiedam-1
3 Torens-1
Papendrecht/Alb-2
HZP Schiedam-4
Barendrecht-2
HZP Schiedam-3
Bestuursvergadering
HZP Schiedam-2
Erasmus-4
Erasmus-2
HZP Schiedam-1
HZP Schiedam-4
Erasmus-5
Gesloten
Pasen
HZP Schiedam-3
Charlois Europoort-5
Gorzentoernooi
Pinkstertoernooi
Gesloten
Pinksteren
Maasboulevardfeest
Laatste avond wintercompetitie
Start zomercompetitie
Laatste avond zomercompetitie
Algemene Vergadering
Start wintercompetitie
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Hoofdsponsor HZP Schiedam
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