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Van de voorzitter

In de rust van het nieuwe jaar (geen jubileumjaar meer…..)
schaken we lustig voort. In het woord lustig zit natuurlijk het
idee van fijn/plezier, maar ook iets van rust: het gaat allemaal
op rolletjes. De onderlinge competitie ontwikkelt zich en
organisatorisch verloopt het allemaal prima. Mooie wedstrijden
met soms verrassende uitslagen. De heersende kampioen
Magnus Souverein zal de titel niet prolongeren. Ongetwijfeld
mede het gevolg van zijn ziekte en ontstane handicap.

De kampioen van het jaar daarvoor, Pieter Modderkolk strijdt wel mee in de voorste
gelederen. Hij zal ernstig gehinderd worden door Meinte Smink en vergeet ook Philip
Kraaiveld niet. Als een tijger kijkt hij naar zijn prooien en blijft constant in de buurt.
In die zelfde competitie dient zich ook een nieuwe kandidaat aan. Diana Gairabekova speelt
serieus, inventief en vasthoudend haar partijen. Menig speler heeft al het onderspit gedolven
en menig speler moest scherp opletten en manoeuvreren om niet te verliezen. Ook Wendy
Blonk doet van zich spreken door haar spel. Logische conclusie is dat de jongeren op onze
club van zich doen spreken en met ook de return van Robert Groenendijk kunnen we met
recht spreken van een verjonging op onze vereniging. Fantastisch om dat vast te stellen.
Anno 2010 spreekt het verenigingsleven in het algemeen veel over vergrijzing. Bij ons
gelukkig niet!!

Die lijn zit ook verder door de vereniging. De jeugd valt op. Want waar ik enthousiast ben
over het verloop van de onderlinge competitie zit er wel een klein “maartje” aan. In
vergelijking met de jeugd is de opkomst minder. Het is niet wetenschappelijk onderzocht,
maar mijn waarneming is toch wel dat de jeugd regelmatiger en trouwer komt opdagen dan
de leeftijd daarboven.
Ook deze opmerking hoort een beetje bij de loftrompet over de jeugd. Ongetwijfeld heeft het
allemaal te maken met het optreden van het geestdriftige en gemotiveerde jeugdleidersteam.
Steeds zijn ze er weer, steeds ook weer met aan de weg timmerende ideeën”. Met de zo
aanstekelijke gedrevenheid werd er een schaakclinic georganiseerd op een
woensdagmiddag in de bibliotheek van Papendrecht. Met ons geweldige tuinschaakspel
(Gerrit de Jong!!!) verschaften we de jeugd een fijne middag in de bibliotheek, kregen we
applaus van de bibliotheekmedewerkers en werd onze vereniging gepromoot. Geweldig.

We waren ook zichtbaar aanwezig bij de sportverkiezingen in Papendrecht en Alblasserdam.
Eerst in Papendrecht (als club) en daarna in Alblasserdam (club en sportman). In
Papendrecht maakten we geen kans, maar we verdienden nog wel een cheque van €125,--.
In Alblasserdam was het nog spannend, maar uiteindelijk kreeg Magnus een paar stemmen
te weinig. Jammer, maar in het licht van de Olympische gedachte: we deden mee!
Mee doen we ook in de externe competitie. Het 1e team is weggezakt na twee nederlagen
naar de middenmoot. Met nog twee wedstrijden te gaan (tegen de kampioenskandidaat en
een degradatiekandidaat) moet het kunnen lukken om ons te handhaven.
Het 2e team draait nog volop mee om de promotieplaatsen. Hun programma lijkt op dat van
het 1e. Het kan dus nog alle kanten op. Het 3e team is al klaar en: eindigde in de
middenmoot. Geen feest, maar ook geen brokken dus. Ons 4e team (viertallencompetitie)
bleef ver uit de buurt van de medailles. Maar ook zij deden mee!!
Mooi dat zoveel leden meedoen aan de externe competitie. Het is verrijkend voor het
spelplezier en voor het verenigingsleven. Blikken naar buiten doen leven.

Hoewel het nog hartje winter is als ik dit schrijf, komt de lente onweerstaanbaar dichterbij.
Dat betekent automatisch richting het einde van competities en het begin van langere
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avonden. Daaraan verbonden het begin van het einde van een clubseizoen. Ik hoop dat we
nog veel plezier beleven aan de finales en daarna nog met plezier “doorzomeren”.

Kees Brinkman, voorzitter

De verborgen clubspeler

De volgende speler heeft voor de vereniging al van alles gedaan. Zonder mensen als hij is
het vaak niet mogelijk om een vereniging in stand te houden. Tevens is het een sterke
clubspeler waar iedereen rekening mee dient te houden!

Maar … wie is het eigenlijk?
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L’ observateur.

Het gat van het jubileumfeest. Het is er en ook nog niet zomaar
verdwenen. Een groot, afschuwelijk zwart gat. Eerst vond ik het
nog wel meevallen. Ik kon het lekker van me afschrijven maar
daarna kwam de klap. Het zal m’n eigen schuld zijn. Te veel de
feestneus op en te weinig aandacht voor het schaken. (gevolg:
tegenvallende resultaten en weer geen kampioen – en dat had ik
me nog wel zo voorgenomen). Al l’observerend in de spiegel heb
ik een beetje lelijk tegen mezelf gedaan: eigen schuld, dikke
bult, een schaakvereniging is om te schaken en niet om lol te
maken. Het leven bestaat niet alleen uit feesten. Mijn vrouw zag
(zij is en obverseurt dus niet) het allemaal aan en hoorde mijn gemompel. Had ik meteen een
tweede probleem. Kreeg ik op m’n kop omdat ik altijd allemaal zwarte observations had en
nooit geen witte. Weet zij veel dat ik liever met zwart speel.
Wel degelijk hoort bij schaken lol maken (citaat mijn echtgenote). Waarom altijd
met gebogen hoofden (en nooit het hoofd omhoog?) in doodse stilte achter die
tafels met borden. (u merkt het, ze heeft geen verstand van schaken. Wij zitten niet achter
tafels maar rechtstreeks achter de borden……)
Goed, ze vaart voort met uit te varen. Waarom niet meer geluid, meer achtergrond lawaai,
waarom altijd meteen ssssssssssssstttttttttttttttttttttt en verstoorde blikken als iemand een
mop (probeert) (te) vertel(t)(len).
Kijk, dat helpt me niet verder. Een zwart gat van het feest, tegenvallende resultaten in de
competitie en een vrouw die me er niet uit helpt. Geen wonder dat bij psychologen en
psychiaters de wachtkamer vol zit en beide beroepsgroepen de ene observation na de
andere hebben. Dan ga je daar naar toe zei m’n vrouw, jij observeert toch ook zo graag.

Hierna ben ik naar de schaakclubavond gerend. Het aankomen in het gebouw alleen al
ademt rust uit. Ik liep per ongeluk recht door en kwam bij de bridgers terecht. Ook daar
beschaafde mensen met veel gevoel voor de bij het denken horende stilte. Zelfs de dames
achter de bar sluiten zich daar bij aan (of schikken zich in hun lot) want ook zij geven weinig
geluid.
In het eigen vertrouwde zaaltje heerste de serene rust van een wervelende
schaakvereniging. Ik l’observeerde meteen Magnus zonder feesthoed maar met twee
soorten brillen. Nu moet ik oppassen dat ik daar geen grapjes over maak want de oorzaak is
daarvoor te ernstig. Gelukkig keek hij (Magnus kijkt, ja) mij opgewekt aan en begon zelf met
een grapje. Gelukkig inderdaad.

Toen ik het hele palet observeurde en op m’n observatienetvlies vastlegde bekroop me een
begin van een opgewekt gevoel. Zie je wel: mijn vrouw begrijpt niets van schaken (en van
mij), want zo hoort het: in alle rust en doodse stilte, achter de borden, turend naar voren, op
een blinkend bord met gouden stukken en briljante mogelijkheden. Zo is de coleur locale van
een schaakmatch en schaakavond. Oei Oei wat werd ik al l’observerende blij en klauterde ik
uit het zwarte gat omhoog. Ik sloot me aan bij de vrolijk schakende meute en …….. won.

Toen ik ‘s nachts onze gemeenschappelijk slaapkamer binnen sloop zei ik niets tegen mijn
vrouw. Ik dacht zoveel te meer. Voor geen goud zou ik het uit durven spreken. Maar ik dacht
aan haar als echtgenote (prima hoor, maak je geen zorgen) en vergeleek haar met onze
leden, meer in het bijzonder onze vrouwelijk leden, en dacht: zo zie je maar weer the right
man (woman) on the right place. (In Frankrijk hebben ze daar geen mooi spreekwoord voor).

Ik sliep sinds lang met een glimlach op m’n gezicht in.

Au revoir!
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Noteer vast: Landvast 17 april
De zaal in Landvast is al gereserveerd en de sponsor zal hopelijk snel worden gevonden. In
dat geval organiseren we dit jaar weer een schaaktoernooi in Alblasserdam.
Zaterdag 17 april is de beoogde datum. Magnus Souverein en Louis Kemper hebben goede
contacten gelegd met mogelijk nieuwe sponsors. Bij het ter perse gaan van dit clubblad
waren de besprekingen nog niet afgerond. We hopen tijdig een opvolger te vinden voor Ten
Raede, dat na vijf jaar van sponsoring een punt zette achter de steun. Langs deze weg
zeggen we Ten Raede hartelijk dank. Wordt hopelijk vervolgd.

Eervolle plaatsen bij sportverkiezingen
Voor het eerst in het bestaan onze schaakvereniging werden we als team vereerd met een
kandidatuur bij de plaatselijke sportverkiezingen. Het kampioenschap van het eerste achttal
in combinatie met het 50-jarig jubileum waren voor de selectiecommissies blijkbaar
voldoende reden om de schaakclub te kandideren voor de titel sportploeg van het jaar.

In Papendrecht werd het Sportgala groots aangepakt. Op woensdag 20 januari bevolkten
vele plaatselijke sporters de PKC-hal, waar de befaamde oud-doelman van het Nederlands
elftal, Hans van Breukelen, als speciale gast de taak kreeg de kandidaten te interviewen. Het
werd een lange avond, die werd onderbroken door een pauze, waarin de aanwezige leden
van de club er niet in slaagden al hun ontvangen consumptiebonnen te verzilveren en waarin
de eerder genoemde doelman als saxofonist in het aanwezige orkest optrad.
Na de hervatting namen wij weer plaats aan een van de speciale tafels bij het podium, maar
er was vervolgens weinig oog voor de sporters. Er volgde een optreden van de Eindhovense
volkszanger Django Wagner, dat mij deed verlangen naar een rustig plekje achterin de zaal,
maar tegelijk besefte ik dat dit het lot is van een genomineerde. Elk voordeel heb z’n nadeel!
Als allerlaatste werd de sportploeg van het jaar 2009 gekozen. Toen de kandidaten de revue
passeerden, was al snel duidelijk dat de eerste plaats er niet in zat. Een jeugdteam van PKC
had een nationale titel gegrepen en zo ver hebben wij het nog niet geschopt. Zij wonnen dus
terecht de titel en het schaakteam eindigde gedeeld 3e met de plaatselijke tafeltennisploeg.
Zo rond de klok van half elf was het spektakel voorbij en konden we met de ontvangen
medailles, bloemen en waardebon van €125,-- huiswaarts.

In Alblasserdam ging het op vrijdag 29 januari allemaal wat informeler toe. In Landvast
werden we nauwelijks ontvangen en oogde de organisatie tamelijk amateuristisch. We
moesten in optocht de zaal betreden, waar we onder applaus van de aanwezigen een plekje
moesten zoeken voor in de zaal en een plaatselijke opperspreekstalmeester praatte de boel
aan elkaar.
De kandidaten werden hier in korte filmimpressies op een heel aardige wijze aan het publiek
geïntroduceerd. Maar ook hier moesten we tot het eind van de avond wachten op de
verkiezing van de sportploegen. De keuze was hier niet toevertrouwd aan een deskundige
jury, maar lag in handen van vertegenwoordigers van plaatselijke sportverenigingen. Zij
mochten per categorie sjoelschijven in een koker gooien. Namens
Papendrecht/Alblasserdam namen Louis Kemper & Wim Roodnat deze taak op zich en ze
deden dat met verve! Voor de verkiezing mochten Meinte, Bert en Kees plaatsnemen op het
podium voor een kort interview. Het was een moment om even aan PR te denken, maar ons
drietal werd ruimschoots overtroffen door Magnus Souverein, die in zijn gesprekje n.a.v. zijn
kandidatuur voor sportman van het jaar met de hem kenmerkende spot en humor sprak over
zijn vogeltjesopening. Helaas slaagden de schakers er niet in de bobo’s te overtuigen, want
het leverde zowel voor Magnus als voor P/A 1 een bronzen plak op. Niettemin blijft het een
leuke ervaring om mee te maken en een mooie afsluiting van een succesvol schaakjaar.

Kees van Meerkerk
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Bijna alles over ... Wim Roodnat
In deze rubriek maken we deze keer nader kennis met Wim Roodnat, die aan zijn laatste
maanden bezig is als wedstrijdleider van de externe competities.

Naam : Wim Roodnat
Leeftijd : 61 jaar
Burgerlijke staat : ongehuwd (stom geluk)
Beroep : journalist

Waarom stop je eigenlijk als wedstrijdleider?
"Ik geloof dat ik het acht jaar heb gedaan en ik vind dat het
mooi geweest is. Ik merk dat ik er geen uitdaging meer in zie,
zoals dat zo mooi heet. Tijd om te stoppen dus."

Waar heb je schaken geleerd?
"Geen idee! Ik zal ooit wel eens een boekje in handen hebben gekregen. Ik ben pas op latere
leeftijd lid geworden van schaakvereniging Alblasserdam. Twee jaar daarna ging die ter
ziele, pardon, ging die fuseren met Papendrecht. Ik ben toen gestopt, maar na een aantal
jaren jaar ben ik lid geworden van de fusieclub.”

Welke bijzonder schaakervaring vergeet je nooit meer?
"Ik heb ongeveer tien keer meegedaan aan het Nederlands kampioenschap schaken voor
journalisten. Dat is een vierdaags toernooi met zeven ronden, als onderdeel van het
wereldberoemde Corus Toernooi. In de journalistengroep heb ik altijd een duidelijk doel: niet
als laatste eindigen. Dat is me één keer niet gelukt. Ik zal me ook altijd de nederlaag
herinneren tegen mijn Utrechtse collega Kees Volkers. Ik speelde hem finaal van het bord.
Totdat ik op één en hetzelfde moment over het hoofd zag dat ik mat in twee kon geven én
dat mijn Dame aangevallen stond. Ik lette alleen op mijn aanvalskansen. Kees bood keurig
excuses aan voor het feit dat hij won."

Vertel eens over je journalistieke bezigheden.
"Ik ben al ruim twintig jaar freelancer. Voor die tijd werkte ik in vaste dienst bij De
Dordtenaar. Vanaf 1 januari dit jaar doe ik het wat rustiger aan. Ik heb jarenlang enkele
dagen per week in Den Haag gewerkt. Nu ben ik nog 'specialist' op het gebied van bouwen
en wonen voor de website en tijdschrift SC, voorheen de Staatscourant. Verder doe ik
regelmatig rechtbankverslaggeving voor landelijke en regionale dagbladen. En daarnaast of
en toe een losse klus die op mijn pad komt."

Nog tijd voor andere hobby's?
“Ik ben ook actief voor wielerclub De Mol, hoewel ik zelf nog nooit een meter heb gereden op
een koersfiets. Ik ben er wedstrijdsecretaris. Nu zijn we bezig met de zaterdagcompetitie en
van april tot half september zijn er drie avonden per week wedstrijden op ons mooie parcours
in Dordrecht. Daarbij ben ik 1 of 2 keer per week jurylid, terwijl ik ook organisatorische
dingetjes regel. Ook vertegenwoordig ik de wielersport in de Sportraad Dordrecht. Bij de
criteriums in de regio doe ik ook dingetjes achter de schermen, zoals het uitgeven van de
rugnummers. Verder ben ik actief voor De Club van Honderd van voetbalvereniging De
Zwerver. En af en toe doe ik vrijwilligerswerk voor De Zonnebloem. Als je dan ook nog
bedenkt dat ik elke maandagochtend de koelkasten in het Denksportcentrum bijvul, dat ik in
de Raad van Toezicht van het Denksportcentrum zit en dat ik samen met Chris Korteweg dit
clubblad maak, vind ik het zelf eigenlijk wel logisch dat ik stop als wedstrijdleider."
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Interne competitie: Alblasserdamse strijd

Door een nederlaag tegen Kees Brinkman heeft Pieter Modderkolk de leiding in de interne
competitie weer af moeten staan aan Meinte Smink. Het verschil is echter klein en het lijkt
erop dat beide Alblasserdammers onderling zullen uitmaken wie zich clubkampioen
2009/2010 mag noemen. Philip Kraaiveld zit op het vinkentouw en ook Kees Brinkman kan
nog een hoofdrol gaan spelen. Vermeldenswaard is het goede spel van Diana Gairabekova,
die zo ongeveer alle spelers van naam en faam prima tegenspel heeft geboden. Ze won
onder andere van Hugo van de Graaf en bezet de negende plaats. Andere opvallende
uitslagen: Theo Punt verslaat Kees van Meerkek, Louis Kemper maakt Kees Brinkman én
Magnus Souverein een halfje afhandig en Jack de Ruijter verschalkt Ad Stabij. De opkomst
tijdens de clubavonden is overigens niet om over naar huis te schrijven. Nu Henk Gemser in
Vancouver vertoeft, roepen wij namens hem: Dat kan beter!

Supersnel op het net

Dankzij de techniek en de inzet van Johnny Nap en Wim de Koning zijn de uitslagen van de
op dinsdag gespeelde partijen al dezelfde avond in China, Rodeschool en de rest van de
wereld oproepbaar. De uitslagen worden namelijk razendsnel op onze website gezet.
Geïnteresseerde huisgenoten kunnen zodoende op dinsdag al de uitslag weten voordat u de
voordeur opent.

Externe competities: de finale

De regionale competities gaan de finale in en de spanning neemt dus toe.

Ons eerste team zag door twee duidelijke nederlagen in de streekderby's tegen Sliedrecht en
Dordrecht een eind komen aan een tot dan toe sensationeel seizoen, met drie overwinningen
als kersverse eersteklasser. Als middenmoter kan het team nu drie kanten op: afzakken naar
de gevarenzone, weer aansluiten bij de top of 'gewoon' middenmoter blijven. Dat laatste zou
overigens al een prima prestatie zijn.

In de afdeling van het tweede team is de spanning te snijden. Vijf van de acht teams maken
nog kans op promotie. Door een prima 2-6 zege in Waddinxveen behoort ook ons team tot
die kanshebbers. Teamcaptain Koert Timmerman gaat zelf voorop in de strijd met een
persoonlijke score van 4 uit 5. De resterende twee speelronden moeten uitsluitsel geven in
de carrousel van kanshebbers.

Het jeugdige derde team is al uitgespeeld en heeft een keurige derde plaats bereikt. Eigenlijk
was alleen de eerste wedstrijd in Sliedrecht een afknapper. In de eindstand is ons team
echter boven Sliedrecht geëindigd. De derde plaats gaf zelfs nog kans op promotie, omdat
de beste nummer drie uit de vierde klassen volgend jaar in de derde klasse mag uitkomen.
Het team van Pionier 2 behaalde in 4A echter een matchpunt meer dan ons team.

Het recreantenviertal heeft tot nu toe alle wedstrijden verloren. Toch zijn de
krachtsverschillen steeds klein, wat blijkt uit het feit dat tegen de koplopers aanvankelijk een
zege of minstens een gelijkspel in het vizier is geweest.
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Een onverwacht latertje op vrijdagavond

Het viertal dat in de recreantenklasse speelt, kreeg bij de uitwedstrijd tegen Charlois
Europoort een supporter mee. Alexa van Empel maakte meteen maar een sfeerverslag van
de avond

"Vrijdagavond kwart voor zeven sta ik aan het begin van een avond, die wat langer gaat
duren dan ik had gedacht. Nou ja, staan ? Eigenlijk zat ik in de auto, naast mijn vader, te
wachten bij de schaakclub. Te wachten tot er iemand de deur open kwam doen. Ik was
echter vergeten te kijken of er wel jeugdtraining was die avond. Er stonden wel nog twee
auto’s geparkeerd. Om klokslag 7 zag ik uit de ene auto Wim Roodnat en Louis Kemper
uitstappen. Uit de andere kwam Robert Groenendijk. Ik stapte uit de auto om te vragen of er
wel schaken was die avond, maar dat bleek er dus niet te zijn. Er was alleen een
viertallenwedstrijd tegen Charlois (spreek uit: Sjaarloos.) Ze vroegen of ik mee wou gaan als
een soort van mascotte. Eerst vroeg ik aan mijn vader of het mocht en ik kreeg zijn
toestemming.
Ondertussen was Jack er ook en toen propten we ons Roberts auto in. Achterin was het
beste te beschrijven als knus en de sfeer was gezellig. Het gespreksonderwerp was
natuurlijk schaken. Het ging dan vooral over de zin/onzin van direct na af loop met je
tegenstander de partij te analyseren en over enkele lokale schaakbekendheden. Na een
klein halfuurtje vertelde een giechelende Ernie (navigatiesysteemstemmetje) dat we bij de
plaats van bestemming waren gekomen.

Glibberend over de bevroren sneeuw van de Sliedrechtlaan liepen we naar een gebouw. Het
bleek een buurtgebouw te zijn en we moesten op de eerste verdieping zijn. De kantine was
in een hoek van de speelzaal en links achterin was een zithoek. Een van de eerste dingen
die mij opviel was de hoogte van de zaal (op de hoogste plaatsen minstens vier meter) en de
frisgroene kleuren waarin steunbalken, muren en meubilair geverfd waren. Een kleur die
doet denken aan verse, frisse appeltjes.
De mensen begroetten elkaar hartelijk. Ondanks het feit dat Driekoningen al voorbij was,
hoorde ik de beste wensen over en weer gaan. Het waren vooral senioren, maar ik zag ook
kinderen. Terwijl ik de sfeer van het gebouw in me opnam, vroeg Wim of het niet een leuk
idee was om een stukje hierover te schrijven in het clubblad. Het leek me wel wat, dus ik
ging op papierjacht, zodat ik wat dingen kon opschrijven. Ik ben misschien wel de jongste
van degene die uit Papendrecht hiernaartoe kwam, maar dat betekent niet dat ik niks
vergeet.
Terwijl het Papendrechtse viertal aan hun borden gingen zitten, viel het iemand op dat ik niet
aan het schaken was. Zelf moest hij al spelen, maar hij wist een tegenstander voor me te
regelen. Samen met drie andere mensen gingen we naar een kamertje dat ook bruikbaar
zou zijn geweest als vergaderkamer. Mijn tegenstander was een man van buitenlandse
afkomst. Uit beleefdheid heb ik niet gevraagd waar hij vandaan kwam, maar ik hoorde hem
alleen maar Engels praten. Ik vroeg wel of hij nog andere talen kende. Hij vertelde mij, dat hij
ook Arabisch spreekt, maar zelf kan ik dat niet. Hij was wel goed in schaken; mijn witte
stukken hebben niet kunnen voorkomen dat ik verloor. Eerlijk gezegd was ik blij dat de
langdurige partij was afgelopen want ik moest nodig naar de kleinste kamer.
Toen ging ik kijken hoe het met het viertal ging. Het was half tien en het viel me op dat Jack
al in het eindspel zat. De rest zat nog in het middenspel. Terwijl ik ging zitten op één van de
groene stoelen die de zaal rijk is, vroeg iemand van Sjaarloos of ik misschien de teamleider
was. Ik antwoordde dat het niet zo was en dat ik een artikel ging schrijven over deze avond.
Ik kreeg toen een consumptiebon van hem, omdat ik de moeite nam om mijn team aan te
moedigen. Bij de kantine kwam ik te weten dat er tosti’s waren. Ik stond net te smullen toen
ik de tegenstandster van Jack zag lopen. Ik vroeg aan haar hoe het spel verliep.
“Gewonnen.”, zei Angelique. Dus Jack had verloren. ‘Tegenwoordig leert de jeugd de
ouderen schaken., was de conclusie van Jack.
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Ik besloot maar even te kijken hoe het met de rest ging, terwijl de winnares met me meeliep.
Ik had me nog niet omgedraaid toen Louis achter me stond. Of ik even wat drinken wou
kopen voor hem, ik mocht er zelf ook wat van kopen en Angelique mocht ook wat drinken.
We stelden ons aan elkaar voor en de rest van de avond trokken we samen op. Om 10 uur
had Louis verloren, iets wat onze clubleden best wel jammer vonden. Gelukkig redde Robert
tien minuten later de eer door te winnen. Louis trakteerde, waardoor Angelique en ik allebei
aan de Fanta en de ham-kaastosti zaten. Het leek net alsof we elkaar al een tijdje kenden,
maar het was de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen.
Het werd 10 voor 11 en aan het bord van Wim was het aardig spannend. Zijn tegenstander
had niet erg veel tijd meer, maar de stelling zag er voor Wim niet al te best uit. Er zat voor
Wim niks anders meer op dan opgeven, omdat hij bijna mat stond. De avond eindigde met 3-
1 voor Charlois. Wedstrijdtechnisch was het niet echt een goede avond, maar ondanks dat
heb ik er veel plezier aan beleefd.
Op de terugweg werd er niet zo veel gesproken. Alleen Jack was in een moppentapbui.
Langzamerhand werd het stiller in de auto. Louis was zelfs in slaap gevallen. Kwart voor
twaalf kwam ik eindelijk thuis. De meeste jongeren zouden laat thuis komen omdat ze waren
uitgegaan, bij mij was dat dus niet zo. Ik kwam laat thuis omdat ik met een groepje senioren
ben gaan schaken."

Alexa van Empel
Noot:
Ik heb niet alles van deze avond beschreven, om het een beetje overzichteli jk te houden.
Daardoor ontbreken er enkele details. Sorry Louis, maar misschien was het een beetje
teveel van het goede om over het pennengedoe te schrijven. ;-)

Tweede Ideko toernooi
Op vrijdagavond 23 april zal onze speelzaal het domein zijn voor jeugdige schakers uit
Papendrecht, Alblasserdam en omliggende gemeenten. Die avond staat de tweede editie
van het Ideko Stappentoernooi op het programma. Interieurbouwer Ideko is andermaal
bereid het toernooi financieel te ondersteunen. De deelnemers worden ingedeeld aan de
hand van de vorderingen die ze hebben gemaakt in het Stappenplan, zodat schakertjes die
les krijgen in dezelfde Stap op deze avond tegen elkaar spelen. Het Ideko Stappentoernooi
begint om 19.00 uur. Aanmelden kan bij Wim de Koning.

Schaakinstuif: pure promotie
Een schaakinstuif voor de jeugd in de bibliotheek van Papendrecht leidde begin deze maand
tot de conclusie: dit is voor herhaling vatbaar.
Op initiatief van de bibliotheek en van Jaap Lip kon laatstgenoemde samen met Wim de
Koning en Wim Roodnat op 3 februari ruim 15 kinderen verwelkomen. Acht eigen jeugdleden
speelden een toernooitje (gewonnen door Lennard van Hal) terwijl andere kinderen de eerste
beginselen van het schaakspel uitgelegd kregen. Het tuinschaakspel dat Gerrit de Jong ons
schonk, fungeerde weer eens als blikvanger en het werd driftig benut door de jeugd

Oproep 1: archiefmateriaal

Bij het samenstellen van ons jubileumboek kwam Louis Kemper tot de conclusie dat de
archivering bij onze vereniging niet optimaal is geweest. Mede dankzij Louis is er nu veel
geboekstaafd en geordend, maar het bestuur onderkent dat er nog werk aan de winkel is.
Het archief moet verder worden aangevuld met zaken uit het verleden. En uiteraard moeten
ook toekomstige feiten worden geadministreerd en op een centrale plaats worden bewaard.
Wim Roodnat is aangewezen als clubarchivaris. Mensen die spullen voor het archief willen
overdragen, kunnen contact met hem opnemen.
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Oproep 2: l'Observateur

Een fan die al even anoniem wil blijven als l'Observateur zelf is op zoek naar de eerste twaalf
afleveringen die onze francofiele geheimschrijver in ons clubblad schreef. Wie de
verzamelde werken van l'Observateur voor deze aanhanger kan aanvullen, wordt verzocht
even kontakt op te nemen met de redactie.

Prijzen nog niet afgehaald

Tijdens de jubileumfestiviteiten zijn door Louis Kemper loten aan de man en vrouw gebracht.
Er waren schitterende prijzen te winnen, waaronder een met paarlemoer ingelegd
schaakbord, beschikbaar gesteld door Kantoor Kemper.

Een aantal prijzen is nog niet opgeëist. Daarom hier nogmaals de winnende nummers:

1e prijs op lotnummer 169 5e prijs op lotnummer 92 9e prijs op lotnummer 216
2e prijs op lotnummer 283 6e prijs op lotnummer 175 10e prijs op lotnummer 167
3e prijs op lotnummer 233 7e prijs op lotnummer 287 11e prijs op lotnummer 83
4e prijs op lotnummer 234 8e prijs op lotnummer 271

Prijswinnaars kunnen contact met ons opnemen.

Bizar en Bizonder, nr. 22
(Aangeleverd door Louis Kemper)

L.Endzelins (Austr.) – H. Bouwmeester
Correspondentieschaak 1976-1977
Nimzo-Indische Partij:

1. c4 Pf6 2. Pc3 e6 3. d4 Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 d5 6. Pf3 c5 7. 0-0 Pc6 8. a3 Lxc3 9.
bxc3 dxc4 10. Lxc4 Dc7 11. Ld3 naast La2 de belangrijkste variant 11….e5 12. Dc2 Te8
13. e4 exd4 14. cxd4 Lg4 15. e5 Lxf3 16. exf6 Pxd4 17. Lxh7 Kh8 18. fxg7 Kxg7 19.
Lb2 Tad8 20. gxf3 Th8 21. Kh1 Kf8! 22. De4 f6 23. Dh4!? een interessante poging om
het witte spel te versterken. Vanaf nu waren beide spelers op hun eigen fantasie
aangewezen. 23…… Txh7 24. Dxf6 Ke8 vanwege de matdreiging op h2 kan het paard, dat
een aantal vitale velden beschermt, niet direct worden geëlimineerd. 25. Tfe1 anders kan
Td8 via d6 in actie komen. 25…. Kd7 26. h4 het eindspel na 26. f4 Dc6 staat goed voor
zwart 26…Tf8! zonder deze finesse zou zwart het moeilijk krijgen. Na 26… .Tdh8 27. Te4!
kan wit zijn koningsvleugel beschermen en een tegenaanval voorbereiden. 27. Te7! De
reddende tegencombinatie; 27. Dg5 Df4 brengt zwart in het voordeel. 27…. Txe7 28. Dxf8
De5 de zwarte koning staat in het centrum betrekkelijk veilig. 29. Tg1 Dh5 30. Tg4 Tf7 31.
Db8 Dd5 32. Lxd4 eindelijk kan het gehate paard worden verwijderd; juist op tijd want het
dreigde aan de koningsaanval te gaan meewerken. 32….cxd4 33. Te4? Tempoverlies.
33….d3 34. Dxa7 Kc7! de winnende zet. Onjuist was 34….d2? wegens 35. Da4 Kc7
(35….b5 36. Td4!) 36. Tc4 Kb8 37. De8 enz. 35. Da4 Td7 de pointe van de vorige zet. De d-
pion is nu onhoudbaar, 36. Tc4 Kb8 37. Te4 d2 38. Te8 Kc7 39. Df4 Dd6 40. Dc4 Kb6
het spelen van een dergelijke slotfase is in een correspondentiepartij uiteraard veel
gemakkelijker dan in een partij aan het bord. 41. Db3 Ka7 42. Da4 Da6! Een laatste finesse.
Na 43. Dxd7 beslist 43….Df1 en 44….d1D. 43. Dd1 Dc6 44. Tg8 Td4 wit geeft het op.
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Analyse: knappe winst van Pieter op Piet

Met de volgende overwinning laat Pieter Modderkolk
zien dat hij dit jaar weer progressie boekt. Van 2000+
speler winnen blijft voor de meeste clubgenoten toch
niet haalbaar. Als ik het op mezelf betrek, dan is dat
alweer 3 ½ jaar geleden, toen ik deelnam aan het
Hogeschool toernooi in Vlissingen. Dus moeten we dit
een prestatie van formaat noemen, waaraan zeker ook
de lessen van Tony Zhang een bijdrage aan leveren.

Analyse door Meinte Smink

Pieter Modderkolk
(1750) -
Piet Pluymert (2009)
2 februari 2010

P/A 1 – Dordrecht 2
2 ½ - 5 ½ (1e klasse
RSB)

1. d2-d4 d7-d6 2. c2-c4
Pg8-f6 3. Pb1-c3 e7-e5
4. d4-d5

Iets beter is 4. Pf3 om de
centrumspanning te
handhaven.

4... Lc8-f5 5. Lc1-g5 Lf8-
e7 6. Pg1-f3 c7-c6 7.
Dd1-b3 Lf5-c8

Dit kan niet goed zijn.
Een actief stuk wordt
weer naast het paard ‘op
stal’ gezet. Beter is Dc7
of Db6.

8. e2-e4

Voor de hand liggend,
maar maakt wel de
volgende kleine
combinatie mogelijk. Wit
verliest een pion, maar
heeft compensatie als hij
de zwakke pion op d6
gaat bestoken.

8... Pf6xd5 9. Lg5xe7
Pd5xe7 10. Ta1-d1 Dd8-
c7

11. Lf1-e2

Wit had nu met Da3 pion
d6 nogmaals moeten
aanvallen. Nu zwart nog
niet gerocheerd heeft,
kan hij de pion niet
verdedigen. Op c5 volgt
natuurlijk Pb5.

11... O-O 12. O-O Lc8-g4
13. Pf3-g5 Lg4xe2 14.
Pc3xe2 h7-h6 15.
Pg5-f3 c6-c5 16. Db3-d3
Pe7-c8

Met deze zet behoudt
zwart de pion, maar hij
staat wel erg in het
defensief.
Hij had ook de pion terug
kunnen geven met 16...
Pbc6 17. Dxd6 Dxd6 18.
Txd6. Het staat dan
ongeveer gelijk.

17. Pe2-c3 a7-a6
18. Pf3-h4 Pb8-c6 19.
Pc3-d5 Dc7-d8 20. Dd3-

g3 20 Pc6-d4 21. Kg1-h1
Dd8-g5 22. Dg3-h3 h6-
h5 23. Ph4-f5

23. f4 exf4 24. Pf3 Pxf3
25. Dxf3 was hier een
goed alternatief.

23... g7-g6? 24. f2-f4!

Zwart had de paarden
moeten ruilen op f5. Na
de gespeelde zet
heeft Pieter voor het eerst
in de partij een voordeel.
Het idee achter f4 is dat
het zwarte centrum wordt
opgeblazen, inclusief de
positie van het paard op
d4.

24... e5xf4 25. Pf5xd4
c5xd4 26. Tf1xf4 f7-f5?

Een fout, in een voor
zwart toch al moeilijke
stelling. Hij moet steeds
allerlei paardmanoeuvres
doorrekenen. Zo kan op
26... Pe7 27. Dg3 De5 28.
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Pf6+ Kg7 29. Pd7 volgen,
met kwaliteit winst.
De computer geeft na
26... Pb6! 27. Pf6+ Kg7
28. g3 Pxc4 29. Txd4
aan dat zwart beter staat.

27. Td1- f1!

Er dreigt zowel slaan op
f5 als kwaliteitwinst (zie
partij). De gespeelde zet
is een dubbele aanval
van het niveau stap 5.

27... Pc8-e7

(27... Tb8 28. exf5
Txf5 29. Txf5 enz.)

28. Pd5-c7 Ta8-c8 29.
Pc7-e6 Dg5-f6 30.
Pe6xf8 Tc8xf8 31. e4xf5
Pe7xf5 32. g2-g4 h5xg4
33. Dh3xg4

33… Kg8-f7??

Een blunder. Na 33 …
De6 is het nog lang niet
afgelopen.

34. Tf4xf5 1-0

De website van Schaakvereniging Papendrecht/Alblasserdam
www.bezichtig.nu/schaakclub,

wordt technisch verzorgd door het bedrijf van o.a. Hans Huisman: Bezichtig.nu.

Het nieuws van de schaakclub is ook te zien op
www.papendrecht.net en www.alblasserdam.net
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Ratinglijst februari 2010

Rel.nr. Naam Feb ’09 Nov ’09 Aug.’09

6959898 Smink,M.(Meinte) 1912 1921 1921
7360804 Terlouw,B.(Bert) 1897 1917 1917
8032882 Brinkman,C.(Kees) 1861 1856 1856
6536563 Wit,de M.(Marius) 1805 1748 1748
7358659 Meerkerk,van C.(Kees) 1766 1783 1783
8282384 Kraaiveld,A.P.(Philip) 1765 1749 1749
7140903 Beukel,van de L.J.(Hans) 1751 1756 1756
8273683 Modderkolk,P.(Pieter) 1739 1753 1750
8392846 Tol,van K.(Kees) 1726 1703 1703
6217849 Pattinama,J.(Jo) 1704 1690 1690
7624991 Korteweg,C.(Chris) 1665 1665 1665
7410986 Dooren,D.R.(Dirk) 1658 1655 1655
5981657 Souverein,M.(Magnus) 1653 1653 1653
7775768 Honing,R.(Rob) 1651 1651 1651
8032871 Jong,de G.C.(Gerrit) 1618 1613 1613
7696227 Nap,J.(Johnny) 1617 1613 1613
7987969 Kluijver,de A.(Arie) 1613 1638 1638
6176148 Timmerman,K.(Koert) 1611 1597 1597
7893545 Punt,T.(Teus) 1604 1584 1584
8314900 Koning,de W.(Wim) 1586 1623 1637
6958116 Speksnijder,A.(Arie) 1553 1554 1554
6142719 Castaing,D.J. 1521 1521 1521
8199785 Stelt,van der R.(Ramon) 1518 1518 1518
7731636 Goossens,W.J.(Wim) 1503 1506 1506
7720053 Roodnat,W.(Wim) 1449 1441 1452
7503694 Stabij,A.A.(Ad) 1447 1447 1447
6884031 Punt,T.(Theo) 1430 1436 1436
7567604 Schaap,C.(Cor) 1407 1407 1407
8194439 Fitzpatrick,D.S.(David) 1398 1398 1398
7962196 Kemper,L.(Louis) 1314 1324 1324
7782346 Herwig,J.(Joop) 1314 1314 1314
8273639 Gairabekova,D.(Diana) 1243 1187 1194
6409425 Ruijter,de J.(Jack) 1237 1244 1244
8273694 Twigt,N.(Nikki) 1125 1101 1087
7950162 Lip,J.(Jacob) 1050 1030 1030
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Toernooikalender 2009/2010

zaterdag 6 maart 2010, 5e Open K’schap Hoekse Waard, Mijnsheerenland
zaterdag 13 maart 2010, 23e Schaakmarathon van Spijkenisse
zaterdag 20 maart 2010, Alblasserwaardtoernooi Senioren, Sliedrecht
woensdagen 24 en 31 maart, 7, 21 en 28 april, 12, 19 en 26 mei 2 en 9 juni: Schrijvers

Rotterdam Open 2010, Rotterdam
zaterdag 3 april 2010, PaasRapidtoernooi Moerkapelle
zaterdag 10 april 2010, 16e J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi, Spijkenisse
maandagen 19 april t/m 7 juni 2010 muv 24 mei Watertorentoernooi, Rotterdam
vrijdag 23 april 2010, RSB snelschaken voor teams, Sliedrecht
zaterdag 24 april 2010, Open Kampioenschap Snelschaken, Dordrecht
Zaterdag 24 april 2010, Gorzentoernooi (31e editie), Schiedam
zaterdag 8 mei 2010, RSB Senioren Schaakkampioenschap, Spijkenisse
14, 15 en 16 mei 2010, 1ste Weekend Schaaktoernooi Spijkenisse
14, 15 en 16 mei 2010, Integratie Schaaktoernooi van Spijkenisse 2010
zaterdag 15 mei 2010, VINK Zuidplas Top 12 toernooi, Moordrecht
zaterdag 28 augustus 2010, Navaltec Open Kampioenschap van Oostvoorne
zaterdag 4 september 2010, 18e Open Kampioenschap van Gouda
zaterdag 11 september 2010, Het Onesimus Toernooi, Rotterdam
zaterdag 18 september 2010, 34e Ijsseltoernooi, Krimpen aan den IJssel
donderdag 21 oktober 2010, 44e Schaken Overdag Toernooi, Gouda
zaterdag 13 november 2010, 75 jaar SV Sliedrecht jubileumtoernooi

Voor meer informatie: http://r-s-b.nl/toernooien/toernooiindex.html
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Vriendenkring
Personen of bedrijven kunnen onze
vereniging steunen via de ‘Vriendenkring
van de Schaakclub’.

Leden van deze vriendenkring betalen
minimaal
€50, - per jaar. Wat staat daar tegenover?
Zij ontvangen nieuws over belangrijke
evenementen van de club c.q. invitaties
voor toernooien.

Ook wordt in ons clubblad natuurlijk
bijgehouden wie onze mooie schaakclub
op deze manier sponsoren en aldus een
warm hart toedragen!

Tot nu toe hebben zich aangesloten bij de Vriendenkring van de Schaakclub:

Tekenbureau G.C. de Jong,
Alblasserdam
Gerrit de Jong

Ford Wensveen
Alblasserdam

N.Treure

SNS Bank,
Alblasserdam

E.Bouter

Gemeente
Papendrecht

sport en cultuur

Bas van Mourik Bloemen
Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam,
afdeling Sport en Cultuur

Ten Raede Groep,
Alblasserdam
Rolph Beck

Lahey Buffet Exploitatie Wim Roodnat

Bezichtig.nu
Papendrecht

Hans Huisman

Ideko Interieurbouw B.V.
Papendrecht
M. Schippers

Bert Terlouw

Garage Hoogendoorn B.V.
Papendrecht

Hamar B.V.
Papendrecht

H. Markesteijn

Beleggingsmaatschappij Punt
B.V.

Papendrecht, Teus Punt

WDK Papendrecht Holding
B.V.

Papendrecht
Wim de Koning

Esbi B.V.
Bleskensgraaf
W. van Swieten

Kantoor Kemper
Alblasserdam
Louis Kemper

Nico Plantfeber Koert Timmerman Magnus Souverein
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Kalender - senioren

INTERN OP DINSDAG
19.50 - 23.30 uur

EXTERNE WEDSTRIJDEN OP
DINSDAG OF VOLGEND OP
DIE DINSDAG

OVERIGE ACTIVITEITEN OP
VRIJDAG EN ZATERDAG

2 maart
Competitieronde 23

Dinsdag 2 maart 20.00 uur
Papendrecht/Alblasserdam 2 -
HZP Schiedam 4

Maandag 8 maart 20.00 uur
Erasmus -
Papendrecht/Alblasserdam 4

9 maart
Competitieronde 24

Vrijdag 12 maart 20.00 uur
Zwijndrecht 1 -
Papendrecht/Alblasserdam 1

16 maart
Competitieronde 25

Maandag 22 maart 20.00 uur
De IJssel 2 -
Papendrecht/Alblasserdam 2

23 maart
Competitieronde 26

30 maart
Snelschaken

6 april
Competitieronde 27

13 april
Competitieronde 28

Dinsdag 13 april 20.00 uur
Papendrecht/Alblasserdam 1 -
Chess 1
Papendrecht/Alblasserdam 4 -
Ashtapada

17 april,
Zaterdag

schaaktoernooi in Landvast,
Alblasserdam
aanvang 10.00 uur; 7 ronden
van 20 min. p.p.p.p.

20 april
Competitieronde 29
27 april
Competitieronde 30
4 mei
Competitieronde 31
11 mei
Competitieronde 32
18 mei
Snelschaken
25 mei
Rapidcompetitie
1 juni
Rapidcompetitie
8 juni
Rapidcompetitie
15 juni
Rapidcompetitie
22 juni
Rapidcompetitie
29 juni
Rapidcompetitie
6 juli
Zomervakantie
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Kalender – junioren
DINSDAGEN
18.45 - 19.45 uur

VRIJDAGEN ANDERE DAGEN

2 maart
Les + competitie
9 maart
Les + competitie
16 maart
Les + competitie
23 maart
Les + competitie
30 maart
Snelschaken
6 april
Les + competitie
13 april
Les + competitie
20 april
Les + competitie

23 april Ideko Stappentoernooi
aanvang 19.00 uur

27 april
Les + competitie
4 mei
Meivakantie
11 mei
Meivakantie
18 mei
Les + competitie
25 mei
Les + competitie
1 juni
Les + competitie
8 juni
Les + competitie
15 juni
Les + competitie
22 juni
Les + competitie
29 juni
Simultaan + prijsuitreiking
6 juli
Zomervakantie


