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1. Van de Voorzitter
Beste Leden,
We mogen terugkijken op een mooie ledenvergadering op 5 april jl; Wim Pommerel Brouwer
en zijn vrouw Marijke ontvingen ons in hun zonnige tuin in Elburg met een overheerlijke lunch.
Gert Legemaat nam afscheid als bestuurslid en Wim gaf definitief het stokje van de
penningmeester over aan Jan Vosselman. Onlangs is het bestuur in nieuwe samenstelling
bijeengekomen en de overdracht bleek vlekkeloos verlopen, waarvoor nogmaals dank Wim!
Wel kwamen we tot de conclusie dat we graag nog een nieuw bestuurslid in ons midden
zouden verwelkomen. Vele handen maken licht werk en vanuit het oogpunt van nieuwe
impulsen en continuïteit is het ook gewenst. Derhalve nogmaals een oproep om u kandidaat
te stellen of u bij bestuur eens nader te informeren. We hebben het afgelopen jaar een mooie
ledenaanwas gehad en ook nieuwe leden zou ik willen oproepen; schroomt u niet! Als er
overigens leden zijn die een bestuursfunctie teveel vinden maar wel willen ondersteunen dan
horen wij het ook graag.
Tot slot het schaken zelf. We hebben twee sterke teams die aan de finale en de voorronde
van respectievelijk het 9e en 10e Europese Kampioenschap starten. Twan Burg is bereid
gevonden om in de finale aan het eerste bord plaats te nemen dus de verwachtingen zijn hoog
gespannen! Twan draagt ook veel bij aan de promotie van het correspondentieschaak met zijn
mooie partij analyses op Schaaksite.nl en Schaakmagazine. Zeer recent heeft Twan GM Robin
van Kampen, de nummer 6 van Nederland, weten te interesseren lid te worden en eens een
paar correspondentiepartijen te spelen. Betere promotie is bijna niet denkbaar! Dank hiervoor
aan Twan en ook aan Ronald Ritsema die regelmatig prachtige bijdragen levert.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Arjen Oudheusden
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1. Correspondentie Partij van het jaar 2013
Tot 1 mei 2014 konden de beste correspondentiepartijen uit 2013 ingezonden worden. De
inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Anish Giri, David van de
Hoeven en Twan Burg. We bedanken de jury heel hartelijk voor hun werk. Uit twee prachtige
partijen moest de jury een keuze maken. Hieronder volgt het juryrapport.
Juryrapport
De partijen waren beide van hoge kwaliteit en de jury heeft een lastige taak gehad de beste
eruit te selecteren. Uiteindelijk heeft de jury met een kleine meerderheid de partij van Ronald
Ritsema aangewezen als partij van het jaar 2013.
Toelichting
Twan Burg: ‘’Wat voor mij de doorslag geeft is de moed van Ronald Ritsema om met zwart op
winst te spelen [na het minder sterke 14.h3] en het verantwoord opbouwen van een dodelijke
koningsaanval, terwijl de tegenstander van Arjen Oudheusden zich vrijwillig in een vreselijke
penning (Lh5) laat zetten. Zijn dynamische g2-g4 is erg fraai, maar toch geef ik de voorkeur
aan de positionele koningsaanval van Ronald.’’
David van der Hoeven: ‘’Ik geef de voorkeur aan de partij van dhr. Ritsema boven de partij van
dhr. Oudheusden. Beide partijen zijn interessant en zeer sterk gespeeld door zowel dhr.
Ritsema als dhr. Oudheusden.‘’ “In de analyse [van dhr. Oudheusden] wordt niet ingegaan
(…) op het mijns inziens noodzakelijke 17..., Dd7, waarna het voordeel van wit beperkt lijkt,
want heeft wit beter dan 18. Pf3, Pc7 19. Pg5, Pxg5 20. Lxg5? Heeft wit dan groot voordeel
na zetten als Kh8, Tg8 en Pe8 en b6 op b4? Zwart lijkt twee sterke pionnen te houden op e5
en f5 en versterkt langzaam zijn stelling. Hoe gaat wit verder?” [In de partij van dhr. Ritsema]
“moet wit mijns inziens 32. Pd4 proberen in plaats van het afgrijselijke 32. Lh1? Zwart kan na
32. Pd4 verder gaan met 32....Pe4 33. Dg2, Pg6 34. Pe6!, Le5 35. Lxe4 Ph4 36. Df1, fxe4 37.
Dxf7 Txf7 38. Kh1 en het is de vraag of zwart kan winnen. Mijn eerste indruk is dat wit dit moet
kunnen houden.”
Anish Giri: ‘’Ik vind het kwestie van smaak, want beide partijen zijn heel rijk (allebei
(on)toevallig KoningsIndisch).’’ … ’Het idee g4!! in Oudheusden-Le Page 1-0 was naar mijn
mening zeer indrukwekkend. Misschien is het een standaard motief (Bh5! g4!!) maar zelf heb
ik het nog nooit gezien. Ook is het relevant voor de theorie (Nd5!?) alhoewel ben ik wel van
mening dat de stelling in de opening OK moet zijn voor zwart. Volgens mij is Nf7 en f5 geen
goed plan.’’ ‘’In kort, ben ik voor Oudheusden-Le Page’’
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Pheby,Ian M (2402) - Ritsema,Ronald J.
E. (2374)

een pion op f3 in plaats van op h3 en hij
heeft een paard op a4 waar het b6 mede
controleert.]

9th European Team Championship - Semifi
ICCF, 15.07.2011

14...cxd5 15.cxd5 b5 16.Le3 b4 17.Pe2

[Ritsema,Ronald]

[17.Pa4]

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 5.Pc3
d6 6.Pf3 Pc6 7.0-0 a6 8.Dd3

17...Lb5 18.Dd2 Pd7 19.Tac1 f5 20.exf5
gxf5 21.b3 De8 22.Tfd1 Df7 23.f4

De zet van Avrukh (Grandmaster
Repertoire 1.d4 volume two).

De klassieke blokkade zet. Moet je
doorschuiven of niet? 23...Lxd3! Om
controle te krijgen over c5 en e5 voor de
paarden. 24.Dxd3 Pac5 25.Dc2 Lh6
26.Dd2 Tae8 Hoewel de computers nog
denken dat het ongeveer gelijk is heeft
zwart de touwtjes volledig in handen. Wit
heeft geen duidelijk plan. Zwarts stukken
staan optimaal.

8...Ld7 9.d5 Pb4 10.Dd1 a5 11.e4
[11.a3 Pa6 12.Le3 c6 13.Ld4 cxd5 14.Pxd5
Pxd5 15.cxd5² Volgens Avrukh.]
11...e5 12.Pe1 Pa6 13.Pd3 c6

27.Kh2 Kh8 28.Tg1 Tg8 29.Lf3 Lg7 30.Tc2
Te7
Dit was de moeilijkste zet van de partij. Je
wilt eigenlijk iets actief doen, maar soms is
het beter om gewoon een stuk iets beter te
zetten en te zeggen: Jij bent!
31.fxe5 Pxe5 32.Lh1
[32.Pd4]
32...Pe4 33.Dd1 Pf6 34.Ld4 Dh5 35.Pf4
Peg4+ 36.Kg2 Pe3+ 37.Lxe3 Dxd1
38.Txd1 Txe3
14.h3
[14.f3 cxd5 15.cxd5 b5 16.Le3 b4 17.Pa4
Lb5 Het verschil met mijn partij is dat wit
5

Oudheusden,Willem Adrianus (2349) LePage,Claude (2409)

Begin van de infiltratie.
39.Kf2 Tc3 40.Tdc1 Pd7 41.Pe2 Td3
42.Tc6 Le5 43.Tc8 Pc5 44.Txg8+ Kxg8

BFCC-50 B (ENG) ICCF, 01.12.2012

Nu staan alle stukken van zwart optimaal.
Wit's stukken staan passief en zijn
opgesloten.

[Oudheusden,Arjen]
Deze partij werd gespeeld in het 50 jarige
jubileum toernooi van de British Federation
for Correspondence Chess wat ik
uiteindelijk wist te winnen. De partij
kenmerkt zich door grondige analyse van
het
openingsreportoire
van
mijn
tegenstander en een mijns inziens
fundamentele weerlegging van de 6... Pa6
variant van het Konings Indisch.

45.Tc2 a4 46.bxa4 Ta3 47.a5 Pd3+ 48.Kg1
Txa5 49.Td2 Pb2 50.Pc1 Ta3 51.g4 f4
Nog een binnendringer.
52.Lg2 f3 53.Lf1 Lc3 54.Tc2 Pd1
Met de dreiging f2+ en Pe3. 0-1

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3
0-0 6.Le2 Pa6?!
Mijns inziens een risicovolle variant die mijn
tegenstander op zijn repertoire had staan.
De hoofdvariant vervolgt met 6.. e5
7.0-0 e5 8.Le3 Pg4 9.Lg5 De8 10.Pd5!
Juist in deze minder gespeelde variant was
mijn analyse dat wit goede kansen heeft.
[10.dxe5 dxe5 is de hoofdvariant, waarin
wit recentelijk ook successen heeft
geboekt.Echter, de variant met(10...Pxe5!?
is mi interessant voor zwart.) ]
10...f6 de hoofdvariant
Partij van het jaar
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13.d5 c5 14.a3 Pf7
[10...exd4 11.Pxd4 De5 12.Pf3 Dxb2
13.Tb1 Dxa2 14.Pd4 Pc5 15.Pb5 c6
16.Pe7+ Kh8 17.Pxc8 Pxe4 18.Pcxd6 Pxg5
19.Lxg4 cxb5 20.Txb5 f5 21.Lf3 Pxf3+
22.Dxf3 Tad8 23.Dd5 Td7 24.Txb7 Txb7
25.Pxb7 Lc3 26.Pd6 Dd2 27.De6 a5 28.c5
Lb4 29.h4 Dc3 30.Pf7+ Kg7 31.Pg5 Dxc5
32.Td1 Kh8 33.Pf7+ Txf7 34.Dxf7 De7
35.Dc4 Kg7 36.g3 Kf6 37.Dc6+ De6 38.Dc7
De7 39.Dc8 h5 40.Tc1 Ld6 41.Da6 De5
42.Tc6 Ke6 43.Dc8+ Kf7 44.Db7+ Le7
45.Db3+ Kg7 46.Te6 Dc7 47.Db2+ Kh7
48.Tb6 Lb4 49.Df6 Dg7 50.Dc6 Kh6 51.Tb7
Da1+ 52.Kg2 De5 53.Dd7 1-0 (53)
Panteleev,N (2002)-Glowatzky,T (2266)
ICCF 2013]

Een jaar na afloop van mijn partij werd deze
variant gespeeld: 14...De7 15.Pe1 Dit is mi
te traag zolang het zwarte paard f5 bestrijkt.
(15.h3!? g5 16.Lg3 f5 17.exf5 Pxf5 18.Lh2
e4 19.Pd2 e3 20.fxe3 Pxe3 21.Txf8+ Dxf8
22.Dc1 Ld4 23.Kh1 Df2 24.Lf3 g4 Het ziet
er gevaarlijk uit voor wit maar uiteindelijk
houdt hij de betere stelling over 25.hxg4
Pxg4 26.Pce4 Dh4 27.Lxg4 Lxg4 28.De1±
en de pion op d6 gaat verloren. 28...Dh6
29.Dg3) 15...g5 16.Lg3 f5 17.f3 b6 18.Pd3
Pc7 19.b4 g4 20.Le1 gxf3 21.Lxf3 La6
22.b5 Lc8 23.Ld2 f4 24.Kh1 Pe8 25.a4 a5
26.Tg1 Kh8 27.g3 Pf7 28.Lg4 fxg3 29.Txg3
Pf6 30.Lxc8 Taxc8 31.Th3 Pg8 32.Dg4 Lh6
33.Lxh6 Pgxh6 34.De6 Dd8 35.Th5 Te8
36.Dh3 Df6 37.Tf1 Dg6 38.Tg1 1/2-1/2 (38)
Berecz,G (2310)-Trofimov,V (2389) ICCF
2013]

11.Lh4 c6 12.Pc3 Ph6
Wederom kiest mijn tegenstander voor de
meest gespeelde voortzetting.

15.Pe1 f5 16.exf5!N
Wit opent de lijnen op de koningsvleugel.
[in 2009 won zwart in deze variant na 16.f3
b6 17.Pd3 Lh6 18.exf5 gxf5 19.Te1 Ph8
20.Lf2 Pg6 21.Lf1 Ld7 22.g3 Df7 23.Lg2
Df6 24.Dc2 Lg7 25.Tac1 Lh6 26.Tb1 Lg7
27.Tec1 Lh6 28.Tf1 Lg7 29.Tbc1 h5 30.b4
h4 31.Dd2 Tac8 32.b5 Pc7 33.a4 Pe8
34.a5 bxa5 35.Tfe1 Dd8 36.Ta1 Pf6 37.Ta3
hxg3 38.hxg3 Tf7 39.Dg5 Kh7 40.Dd2 Lh6
41.Dd1 Tg7 42.Kf1 Dg8 43.Lh3 Tf8 44.Db1
e4 45.f4 exd3 46.Dxd3 Kh8 47.Pe2 Pe4
48.Dc2 Dh7 49.Lg2 Te8 50.Le3 Pxg3+
51.Pxg3 Pxf4 52.Lxf4 Txe1+ 53.Kxe1 Lxf4
54.Ph1 Kg8 55.Th3 Dg6 56.Lf1 Te7+ 0-1
(56) Isigkeit,H (2421)-Valeinis,J (2390)
ICCF 2008]

[12...exd4 13.Pxd4 Ph6 14.Dd2 Pc5 15.Lg3
Pf7 16.Tfe1 a5 17.f4 Dd8 18.Lf2 Te8 19.Lf3
a4 20.Tab1 Lh6 21.Le3 Lg7 22.h3 Ld7
23.Kh1 Dc8 24.Te2 Dc7 25.b4 axb3
26.axb3 Pe6 27.Tee1 Lh6 28.Pde2 Pc5
29.Ted1 Lc8 30.b4 Pa4 31.Pxa4 Txa4
32.c5 dxc5 33.bxc5 Da5 34.Dc1 Ta3
35.Ld2 Da6 36.Tb6 Da4 37.Pc3 Da8
38.Le3 Da5 39.Pb1 Ta2 40.Td3 Ta1 41.Ld2
Da8 42.Lc3 Pe5 43.Td6 Pc4 44.Lxa1 Pxd6
45.Pd2 Pf7 46.g3 Lg7 47.Kg2 Td8 48.Pb3
Db8 49.Pd4 Dc7 50.Tb1 Dd7 51.g4 h5
52.Dc4 Dc7 53.Pe2 hxg4 54.hxg4 Td2
55.f5 Kf8 56.Db3 De7 57.Tb2 Lh6 58.Txd2
Lxd2 59.Da2 Lg5 60.Da8 Dd8 61.Db8 Kg7
62.Ld4 Dd7 63.Lc3 Le3 64.Pf4 Dd8 65.fxg6
Pg5 66.Le2 Lxf4 67.Dxf4 Kxg6 68.Kg3 Dh8
69.Lb2 1/2-1/2 (69) Haugen,A (2526)Gerola,G (2507) ICCF 2012]
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16...gxf5 17.Lh5 Pc7

De witte stukken zijn beter gecoordineerd
28...a6
Hardnekkiger was 28...Ld7 29.cxb5 Txb5
30.Txb5 Lxb5 31.Tb1 Tb7 32.c4 La6
33.Txb7 Lxb7 34.Kg2 Kf7 35.Lh4 Kg6
36.Kg3 Pf6 37.Lxf6 Kxf6 38.Kf4 Lc8 39.Pf1
Ld7 40.Pg3 en wit verovert de pion.
29.a4 b4 30.cxb4 Txb4 31.Txb4 cxb4
32.c5! dxc5 33.Pxf5 Txf5 34.d6 Pf6
34...Pxd6!? 35.Txd6 c4 36.Td4 Tc5 37.Ld6
Tg5+ 38.Kf1 b3 39.Lb4 Tg6 40.Lc3 Tb6
41.Td2 en de zwarte pionnen opmars is
gestopt.

18.g4!

35.d7 Pxd7 36.Txd7 b3 37.Kf1 c4 38.Tb7
e3 39.Ke2!+-

Dede pointe. Het ziet er tegennatuurlijk uit
maar wit komt nu in het voordeel.

Wit staat gewonnen, hoewel het nog enige
tijd duurt alvorens wit de winst kan opeisen.
Mijn tegenstander die tot nu toe redelijk had
doorgespeeld
begon
de
maximale
bedenktijd per zet te gebruiken.

18...b5!
18...e4 19.Pg2 b5 leidt tot een transpositie
naar de partij; 18...fxg4?! 19.Pg2 (19.Pe4
Dd7 20.Pg2 is ook goed voor wit) 19...e4
20.Pe3 Lxc3 21.bxc3 De5 22.Pxg4 Dg7
23.Kh1 Lxg4 24.Lxg4 Kh8 25.Tg1 Pe5
26.Lh5!±

39...exf2 40.Lxf2 a5 41.Ke3 h5 42.Lg3 Tf1
43.Kd4 Tc1 44.Lb8
Een wachtzet

19.Pg2 e4 20.Te1 Tb8

44...h4 45.h3 Ta1 46.Kxc4 b2 47.Txb2
Txa4+ 48.Kc3 Kf7 49.Lc7 Ke6 50.Tb3 Te4
51.Lxa5 Kf5 52.Kd3 Kf4 53.Kc2 Ke5 54.Ld2
Te2 55.Kd1 Th2 56.Lg5 Ta2 57.Lxh4

Ook mogelijk was 20...Kh8 21.Tc1 b4
(21...Tb8 22.b3) 22.Pe2 met in beide
gevallen goed spel voor wit.]

En zwart gaf het op nadat ik gewezen had
op een tablebase mat in 30 zetten. 1-0

21.Tc1 De5 22.Lg3 Dd4 23.gxf5 Lxf5
24.Lxf7+ Txf7 25.Pe3 Dxd1 26.Texd1 Lxc3
27.bxc3 Pe8 28.Tb1±
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2. Verslag algemene ledenvergadering NBC
5 april 2014, 13.00 – 15.15 uur
Huize Beekzicht, Beekstraat 46, Elburg
Arjen Oudheusden, Joop Jansen, Albert Hebels, Gert Legemaat, Wim
Pommerel Brouwer
Afwezig bestuur m.k.: Jos van Doorn
Aanwezige leden:
Jaap Niewold, Jan Vosselman, Ronald Ritsema, Peter Holscher, Tom
de Ruiter, Ron Langeveld, Jan Verleur, Dirk de Vries, Roger Feytens
Afwezige leden m.k.: Jelle van den Braak, Gerard van den Haak, Krine Faber, Nol van ’t Riet,
Hans Bouwmeester, René Raymaekers, Henk Schulenberg, Gerard
Hooykaas, Richard Lindemann, Peter Groot, Hein Stallinga, Frank van
Kreveld, Wim Velker
Datum:
Locatie:
Aanwezig bestuur:

1. Welkom
Welkom. In de tuin van Huize Beekzicht, in het oude vestingstadje Elburg – dat volgens
Rik Zaal op nummer twee in de top vijf van “mooie stadjes” van Nederland staat. Wim en
Marijke Pommerel Brouwer hebben de organisatie van deze ALV op zich genomen.
2. Vaststelling verslag ALV 13 april 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt
gememoreerd dat Peter Groot tussentijds is afgetreden als penningmeester en dat Wim
de functie nadien ad interim heeft vervuld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De berichten van verhindering voor de ALV worden gemeld.
4. Jaarverslagen van secretaris, algemeen wedstrijdleider en publicaties
Door een abuis is het jaarverslag van de secretaris niet opgenomen in de nieuwsbrief, dit
jaarverslag wordt uitgedeeld.
Kerninformatie hieruit: Het aantal leden is toegenomen van 286, ultimo 2012, naar 336,
ultimo 2013. In de loop van het bondsjaar traden 65 nieuwe leden toe en bedankten 9
leden voor hun lidmaatschap. Er is 1 lid afgevoerd wegens contributieschuld. In het
bondsjaar overleden 5 leden.
Voor het eerst in vele jaren werd in 2013 per saldo ledenwinst genoteerd. De toename in
dit bondsjaar was 50, de afname in 2012 bedroeg nog 13.
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Factoren die meespelen bij deze hernieuwde belangstelling voor correspondentieschaak
in Nederland zijn de nieuwe website (www.correspondentieschaken.nl), het
wereldkampioenschap van Ron Langeveld, aandacht in het Schaakmagazine van de
KNSB, de artikelen van Twan Burg op www.schaaksite.nl, en het georganiseerde
promotietoernooi. Alleen al dit laatste toernooi leverde 35 nieuwe leden op, waarvan
ongeveer de helft dubbellid.
Van de 336 leden is 136 hoofdlid en 200 dubbellid (via een vereniging of andere
bijzondere bond al lid van de KNSB).
5. Jaarverslag penningmeester
Wim geeft een korte toelichting op het jaarrekening 2013. Door een misvatting bij een
van de leden is de controle van de kascommissie, die voor deze ochtend ingepland was,
niet doorgegaan. De kascommissie zal haar werk inhalen.
De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd en de penningmeester ad interim
gedechargeerd, onder voorbehoud van een goedkeurend oordeel van de kascommissie.
6. Begroting 2014
Wim geeft een korte toelichting op de begroting 2014. De goede vermogenspositie geeft
geen aanleiding tot verhoging van de contributie. Arjen geeft aan dat de NBC in 2016
50 jaar zal bestaan, dan is er ruimte om zonodig een beroep op het vermogen te doen.
Opgemerkt wordt verder dat een hoog prijzengeld geen goed middel is gebleken om
sterke spelers te “lokken” voor deelname aan een prestigieus toernooi. Van Schaaksite is
voor 3 jaar sponsoring toegezegd. De sponsoring door Van Stockum is een indirecte:
wanneer via een doorklik op de website van de NBC naar de webshop van Van Stockum
wordt gegaan ontvangt de NBC een provisie van 5% van de bestelde waarde. Er is tot
heden nog niet afgerekend met Van Stockum.
De begroting 2014 wordt goedgekeurd.
7. Kascommissie
René Raymaekers is niet herkiesbaar. Arno de Visser wordt herkozen, en Jan Verleur
wordt gekozen, als lid van de kascommissie. Dirk de Vries is bereid reservelid te zijn,
onder het voorbehoud dat zijn vrouw in staat en bereid is hem te assisteren bij de
controle.
8. Plaatsingscommissie
René Raymaekers wordt herkozen als lid van de plaatsingscommissie.
9. Bestuursverkiezing
Jan Vosselman wordt gekozen als bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester op
zich nemen. Albert Hebels en Joop Jansen worden herkozen. Van Gert Legemaat wordt
onder dankzegging afscheid genomen, evenals van interim penningmeester Wim
Pommerel Brouwer.
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10. Erelidmaatschap
Tom de Ruiter en Ron Langeveld worden tot erelid benoemd. Beiden lichten hun feeëriek
verlichte schaakpaden toe. Opmerkelijk is dat Tom de Ruiter meldt in de eerste plaats
bordspeler te zijn, hij is de houder van het record aantal partijen in de KNSB-competitie,
en speelt nog steeds (tot heden 465 partijen). Ron Langeveld’s eerste voetstappen
werden begeleid door David van der Hoeven, aan wie het pionnendiploma nog herinnerd.
Die eerste voetstappen werden doelgericht gevolgd door een lange, zware bergtocht om
het wereldkampioenschap te bereiken. Nu is het uitrusten met een kopje thee.
11. Promotie
Dit agendapunt is bedoeld om van gedachten te wisselen over de promotie van
correspondentieschaken. Arjen bedankt Joop voor het organiseren van promotietoernooi.
Het promotietoernooi was zeer succesvol. Joop zelf wijst naar individuele bijdragen, die
mede bepalend zijn voor het succes: zo heeft Alan de Geus steeds de illustraties
verzorgd, en heeft Ronald Ritsema in Hoorn in zijn eentje zoiets als vijf nieuwe leden
weten te werven. Ook de bijdragen op de schaaksite van Joop, Twan heeft Ronald
hebben een positieve uitstraling. Met name de inbreng van Twan en Etienne Goudriaan
heeft ertoe geleid dat onder bordschakers het correspondentieschaken in achting is
gestegen. Ook Anish Giri kijkt ernaar, als professional. Opgemerkt wordt dat deze
publicaties in feite de beste reclame zijn, daar kan geen advertentie tegenop.
Ook in Schaakmagazine is veel aandacht voor correspondentieschaak. Binnenkort wordt
een artikel over David geplaatst.
Er wordt van gedachten gewisseld over het veranderde tijdsgewricht. Peter Holscher
startte ooit met correspondentieschaken om postzegels uit Oostbloklanden te verkrijgen,
Jan Verleur verslond de theoretische artikelen van Bram van der Tak. Nu groeit iedereen
op met internet, schaakprogramma’s, databases. Toch zijn er ook nu nog
correspondentieschakers waarvoor het versturen van postkaarten centraal staat. Er zijn
ongeveer 4 diehards die uitsluitend per post spelen. En er zijn nog 46 leden aan wie de
nieuwsbrief op papier toegezonden wordt.
In dit kader wordt ook nog het voorgenomen Hessel Visser memorial genoemd, met
rating tot 2100 of 2200, mogelijk kan daarbij ook een postgroep gevormd worden.
Ronald stelt voor een flyer of affiche te maken, voor promotie van
correspondentieschaken, downloadable op de website, en neer te leggen of op te
hangen bij toernooien. Joop vraagt weer Alan voor de illustraties.
12. Prijsuitreikingen
Diverse resultaten worden hier gememoreerd. De beker is een beeldje geworden, Jaap
Niewold krijgt het beeldje uitgereikt voor de eerste plaats in het NoPc-toernooi. De
andere beeldjes, medailles en certificaten worden opgestuurd.
13. Volgende ALV
Deze is vastgesteld op 18 april 2015 (zijnde geen KNSB-zaterdag) normaliter bij de
Domstad in Utrecht.
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14. Rondvraag
Tom vraagt naar het contact met de KNSB. Arjen vertelt van een aparte bijeenkomst van
de KNSB met de bijzondere bonden. De insteek van de NBC is publiciteit via
Schaakmagazine. Dat gaat goed. Er is contact met de nieuwe hoofdredacteur. Ronald
merkt op dat de app slowchess van de KNSB een gemiste kans is. De software is van
slechte kwaliteit en had natuurlijk correspondentieschaken moeten heten.
Ronald zou graag meer Nederlandse teams in de Champions League zien. Kan de NBC
niet helpen om meer teams te formeren? Ron steunt dit voorstel. En liever niet, wat ook
geopperd wordt, een teamkampioenschap van Nederland.
Ron zou graag een roadmap op de website zien. Een soort planner, een kalender, een
wegwijs voor nieuwe leden.
Verder wordt de vraag gesteld of het mogelijk is een privé-match via de server te spelen.
Alles via de server moet via Joop aangevraagd worden.
Dirk complimenteert Alan met de tekeningen en vraagt wanneer er weer een NoPc start.
Hiervoor geldt dat aanmelden altijd mogelijk is, en dat er steeds een toernooi start als
een groep vol is.
15. Sluiting
De vergadering wordt gesloten rond 15.15 uur. Aansluitend verzorgen Wim en Marijke de
nazit of desgewenst de stadswandeling.

3. Oproep kandidaat bestuursleden
De NBC is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Na het vertrek van Gert Legemaat bestaat het
bestuur uit vijf personen. Dat is eigenlijk te weinig, zowel voor het “beleidsmatige werk” als
voor de portefeuilleverdeling van de taken. Meer “handen aan het bord” is wenselijk. Een
aantal taken waarvoor een goede invulling gezocht wordt zijn bijvoorbeeld de deelname in de
plaatsingscommissie, het verzamelen van nieuwsberichten voor het actueel houden van de
website, de eindredactie (niet de opmaak) van de nieuwsbrief, de organisatie van de
landenwedstrijden. Ook leden van de NBC die op vrijwillige basis bij een dergelijke taak willen
assisteren, zonder bestuurslid te willen worden, zijn meer dan welkom.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Albert Hebels of Arjen Oudheusden.
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4. Dronov 27ste ICCF Wereldkampioen
Een paar maanden nadat het 28ste wereldkampioenschap correspondentieschaak van start
is gegaan, is het vorige kampioenschap beslist. Dronov behaalde zijn beslissende halve
puntje, en bleef zo de 3 Duitsers Kribben, Mahling en Moll nipt voor.
Wereldkampioenschappen correspondentieschaak staan er tegenwoordig bekend om dat
bijna alles remise wordt. Ook dit toernooi eindigden 88% van de partijen in remise en was een
score van ‘+3’ voldoende voor Dronov om de wereldtitel te pakken. Nederlandse GM Hans
van Unen deed ook mee, maar speelde enkel remises.
Het is niet zo gek dat de meeste partijen in remise zijn geëindigd, omdat het deelnemersveld
enkel uit wereldtoppers bestond en bij het correspondentieschaak van tegenwoordig alle
hulpmiddelen geoorloofd zijn. Om te begrijpen hoe partijen dan gewonnen kunnen worden,
gaan we de winstpartijen van de wereldkampioen eens bestuderen.
Als eerste werd tegenstander Névio João raadselachtig snel van het bord afgezet.
Zie analyse Dronov,Aleksandr Surenovich (2680) - João,Névio (2569)
Na zo’n snelle en makkelijke overwinning is de titel al een heel stuk dichterbij en zal hij nog
gemotiveerder zijn bezig geweest met zijn andere partijen. En dat terwijl de zwakke broeders
van het gezelschap in veel partijen onder druk komen te staan en het uitzicht op de titel
verliezen. Motivatie is dan ook een erg belangrijke factor in het correspondentieschaak en een
bekende truc is om in het begin veel partijen te vertragen zodat er enkele tegenstanders het
lastig krijgen in andere partijen en dan uiteindelijk minder gemotiveerd zijn voor hun resterende
partijen. Bij dit soort kampioenschappen zijn de andere partijen niet live te volgen, maar wel
de resultaten en de partijen als er minstens 10 partijen afgelopen zijn. Zo kun je na een tijdje
zien welke tegenstander je het vooral lastig moet gaan maken. In dit geval was het GM
Wolfgang Fischer, die in het totaal 5 keer tegen een nederlaag aanliep. Ook Dronov won een
mooie partij tegen hem.
Zie analyse Acevedo Villalba,Angel (2546) - Dronov,Aleksandr Surenovich (2680)
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Een overtuigende overwinning dus op zwakste speler uit het gezelschap. Dit was samen met
het cadeautje van João nog niet genoeg voor de wereldtitel. Hiervoor was namelijk nog een
zwartoverwinning op Acevedo Villalba nodig. Het is niet makkelijk om met zwart te winnen bij
het correspondentieschaak. Als je je beter voelt dan je tegenstander en je wilt toch met zwart
op winst spelen, dan doe je er goed aan om een complexe stelling te bereiken waarvan je
denkt deze niet te kunnen verliezen en waarin je toch je tegenstander kan overspelen. Hiervoor
is ook een tegenstander nodig die bereid is om het gevecht aan te gaan en een tegenstander
die fouten kan maken. In deze partij leek het zelfs dat wit een tijdlang het overwicht had, maar
de pion die op h5 werd geofferd zag hij uiteindelijk niet meer terug. Er werd lang
gemanoeuvreerd maar uiteindelijk was het toch Dronov die het meest planmatig speelde.
Zie analyse Dronov,Aleksandr Surenovich (2680) - Fischer,Wolfgang (2520)
Deze 3 overwinningen waren genoeg voor de wereldtitel. Mahling won ook 3 keer, maar
verloor van Kribben. Geen partij verliezen is dus ook belangrijk! Dronov won ook WK 22 in
2007-2010 met ‘+7’ en bleef hier landgenoot Joop van Oosterom een half punt voor. Erg knap
om dit toernooi 2 keer te winnen!
Momenteel is alleen WK 28 nog niet beslist. Deze is vorig jaar van start gegaan en te zien valt
dat Papenin al een paar partijen verloren heeft. Deze jongen heeft een tijdlang bovenaan de
ratinglijst gestaan, maar verliest nu veel partijen en daalt erg snel. We gaan zien welke spelers
zo handig zijn om dit uit te buiten!

kortste eind
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Dronov,Aleksandr Surenovich (2680) João,Névio (2569)
WC27/final ICCF, 10.06.2011
1.Pf3 Pf6 2.c4 c5 3.Pc3 e6 4.g3 b6 5.Lg2
Lb7
Met deze opstelling accepteert zwart een 3rijen-opstelling. Een tikje passief, maar
verder niets mis mee.
6.0-0 Le7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 9.Lg5

Het is alleen maar gissen naar de
beweegreden achter het spelen van deze
zet. Om het een actieve zet die tegenspel
geeft te noemen lijkt me iets teveel lof, en
ik vermoed dat João toch niet de juiste
stelling voor zich had. [14...0-0 15.Tfd1 Zou
leiden tot een normale theoretische stelling
dat op hoog niveau ook regelmatig
gespeeld wordt met een klein voordeeltje
voor wit, maar meestal weet zwart overeind
te blijven.]
15.cxb5 Db6 16.Pxe6

De andere manier om te ontwikkelen was
Td1 en b3. 9...a6 10.Lxf6
Geeft het loperpaar op, maar dit kan later
teruggewonnen worden met Pe4.
10...Lxf6 11.Df4 Le7 12.Pe4 Lxe4 13.Dxe4
Ta7 14.Pd4 b5??
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Met winnend voordeel voor wit. Dit was
echter niet wits enige zet die groot voordeel
oplevert.[Het zou bijvoorbeeld zo verder
kunnen gaan. 16.Pxe6 fxe6 17.Dxe6 axb5
18.Tfc1 Tc7 19.a4 bxa4 20.Txc7 Dxc7
21.Txa4 Kd8 22.Tc4 Dd7 23.De3 De zwarte
koning blijft in het midden, terwijl de witte
stukken enorm goed staan en binnenkort
grote materiaalwinst afdwingen.] 1-0
Acevedo
Villalba,Angel
(2546)
Dronov,Aleksandr Surenovich (2680)

Wit nestelt een mooi paard op e5 die maar
lastig weggejaagd kan worden.
10...Dd8 11.f4 c5 12.cxd5 exd5 13.Lb5 a6
14.La4 b5 15.Lc2
Door op de
damevleugel enkele
verzwakkingen uit te lokken hoopt wit
effectiever op 2 vleugels tegelijk te kunnen
spelen.

15...cxd4 16.exd4 Lb7 17.Df3 Pd7 18.Tf2
Pf6 19.a3

WC27/final ICCF, 10.06.2011
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 c6 5.Lg5
h6 6.Lxf6 6.Lh4 zou leiden tot de scherpe
Moskou-variant. Deze voortzetting staat
bekend als meer positioneel. 6...Dxf6 7.e3
g6 8.Ld3 Lg7 9.0-0 0-0 10.Pe5
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26...gxh5 Hierdoor komt een mooie
diagonaal open voor wit, maar wat hij
misschien onderschat heeft, is dat het veld
op g4 een prachtig steunpunt is voor de
zwarte stukken.
[26...Pxh5 Leidt tot verwikkelingen die er op
het eerste gezicht ook niet slecht uitzien
voor zwart.] 27.Lb1 Lc8 28.Dg3 Lg4 29.Te1
Tc8 30.Ld3 Tee8 31.Lc2 De6 32.Dh4 Dd6
33.Df2

19...Te8 20.Td1 Tc8 21.Tfd2 Te7 22.Lb1
Tb8 23.h4 Db6 24.Kh1
Wit heeft geen haast en bouwt rustig zijn
aanval op.
24...Tbe8 25.La2 Td8 26.h5

Er lijkt een status quo te zijn ontstaan waar
beide spelers niet veel doen. Een teken
voor zwart om positionele actie op de
damevleugel te starten.
33...Tb8 34.Ld3 b4 35.axb4 Txb4 36.Pa2
Tb3 37.Pc3 a5
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Zolang wit niets kan ondernemen op de
koningsvleugel, laat zwart de druk
toenemen op de damevleugel.

Wit vervolgt nu
koningsaanval.

dan

eindelijk

zijn

47...Lb7 48.g4 Pe4
38.Ta1 Ta8 39.Lc2 Tb4 40.Pd3 Tb7 41.Pe5
Le6 42.Ld3 Tb4 43.Pb5 Db6 44.Pc3 Tf8
45.Lc2 Tb8

Het paard wijkt uit naar het nieuwe
blokkadeveld op g5.

De logica achter de zetten lijkt een beetje
te zijn verdwenen, maar nu staat b2 flink
aangevallen.

49.Df4 Td8 50.gxh5 Pg5 51.Pg4 f6
De witte aanval is inmiddels al volledig
geneutraliseerd.

46.f5 Lc8 47.Tg1
52.b3 Dc6 53.Tg3 Kh8 54.Df2 La6!
De loper wordt nu eindelijk ook geactiveerd.
55.Pe2 Lxe2 56.Txe2 Dc7 57.Kg2 Tc8
58.De3 Tbb8 59.Pf2 Lf8 60.Tg4 Dd7
61.Dd3 Lb4 62.Da6 Tc6 63.Dd3 Tc3
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Een kwaliteitsoffer om een belangrijke
verdediger uit te schakelen.
73.Pxd3 De2+ 74.Pf2 Df3+ 75.Kf1 Dxf5
76.Tc1 h5 77.Tg2 Ld6 78.Te1 h4
De h-pion wordt steeds sterker.
79.Dc6 Lb4 80.Tc1 h3 81.Tg4 Pe4 82.Th4+
Kg7 83.Tg4+ Kh6 84.Th4+ Kg6 85.Tg4+
Kh5 86.Txe4 dxe4 87.Dxe4 Dxe4 88.Pxe4
f5

Na keurig te hebben verdedigd gaat zwart
nu in de tegenaanval.
64.Da6 Tf8 65.Pd1 Tc7 66.Pf2 Tcc8 67.Ld3
Tc3 68.Tb2 De7 69.Te2 Df7 70.Tb2 Dxh5
71.Tb1 De8 72.Db7

Het eindspel wint makkelijk voor zwart.
89.Pf2 h2 90.Kg2 Ld6 91.Kh1 Te8 92.Pd3
Te2 93.Pe5 Lxe5 94.dxe5 f4 95.e6 Kg4
96.Tc5 f3 97.Tc8 f2 98.Tg8+ Kf5 99.Tf8+
Kxe6 100.Kg2 Te1 101.Kxf2 Ke7 0-1

72...Txd3!
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Dronov,Aleksandr Surenovich (2680) Fischer,Wolfgang (2520)

De meest gespeelde zet, maar volgens de
statistieken niet meer de beste. De
pionnenstructuur op de koningsvleugel
wordt er niet beter op voor zwart.

WC27/final ICCF, 10.06.2011
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Lg5
h6

10.h4 g4 11.Le2 b4
Jaagt het paard weg van het centrum, maar
geeft de pion op c4 op.

[5...dxc4 Zou tot de Botwinnik variant
leiden.]

12.Pa4 Pxe4 13.0-0
6.Lh4 dxc4 7.e4 g5 8.Lg3 b5 9.Pe5
De Moskou-variant is een spannende
opening waar wit voldoende compensatie
probeert te vinden voor de geofferde pion.
Vaak geeft de engine op basis van dit
materiaal voordeel aan voor zwart, terwijl
hij niet goed inschat hoe machtige de witte
stukken zijn en hoeveel gevaar zwart
eigenlijk loopt door weinig stukken te
ontwikkelen.
9...h5

Wit heeft een ontwikkelingsvoorsprong en
hoopt nu de stelling snel te kunnen openen.
13...Lg7 14.Lf4 Pxg3
begon toch een dreiging te worden en de
loper neemt nu ook een andere belangrijke
diagonaal in.
14...0-0 15.Lxc4 Pd6 16.Ld3 Pb5
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Zwart maakt het wel erg bont om opnieuw
de jacht op een pion in te zetten. Dronov
blijft rustig ontwikkelen.

Het paard dekken met Tac1 leek me ook
een mooie zet, maar dit ruilt zwarts sterkste
stuk af.

17.Te1! Pxd4 18.Pc5

20...Pxb3
23.Dc2

De witte stukken staan prachtig opgesteld.
Zwart zou graag wat stukken willen ruilen,
maar dit is niet echt mogelijk. Ondertussen
is wit al aan het kijken hoe hij de zwarte
koning bereiken kan.

21.axb3

Td8

22.Tad1

Td5

De stukken worden op de zwarte koning
gericht.
23...De8 24.Pc4 Pd7 25.Pd6

18...a5 19.Dd2 De7 20.Pb3!
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Na de kwaliteitswinst worden nu de
pionnen teruggewonnen.
32...Lxc6 33.Txc6 Td8 34.Tc7+ Td7
35.Dxa5 Pe6 36.Txd7+ Dxd7 37.Dxb4 Pd4
38.Dc4 Db7 39.b4 Da8 40.Kh2 Pf5 41.De4
Het eindspel is kansloos voor zwart.
41...Dxe4 42.Txe4 Pd6 43.Te1 1-0

De dreigingen worden inmiddels al erg
groot en zwart is genoodzaakt materiaal op
te geven. De engine beschouwt de stelling
nu ook als veel beter voor wit.
25...Txd6 26.Lh7+ Kh8 27.Txd6 Pf8 28.Le4
Ld7 29.Dc5 e5 30.Lh6 f6 31.Lxg7+ Kxg7
32.Lxc6

Pion Mat
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5. Vriendschappelijke wedstrijden
Beste schaakvrienden/vriendinnen
Meestal heb ik het in mijn verslag alleen over de vriendschappelijke landenwedstrijden. Er zijn
echter ook nog twee vriendschappelijke matches! Twan Burg speelt tegen Ron Langeveld een
match die live te volgen is op onze webserver EN op de webserver van de ICCCF. De eerste
partij is intussen in remise geëindigd.
Burg,Twan - Langeveld,Ron

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Pf3 Lb4+ 5.Ld2 Le7 6.Lg2 0-0
7.0-0 c6 8.Dc2 b6 9.Td1 Pbd7 10.Lf4 La6 11.cxd5 cxd5
12.Pe5 Pxe5 13.dxe5 Pg4 14.h3 Tc8 15.Pc3 Pxf2 16.Kxf2
Lc5+ 17.Le3 Lxe3+ 18.Kxe3 b5 19.Dd3 Db6+ 20.Dd4 Db8
21.Db4 Db6+ 22.Dd4 Db8 23.Db4 ½-½
Commentaar van Twan bij deze partij: “Met het Catalaans dacht ik een opening te kiezen met
weinig risico waar ik toch een klein voordeeltje kon behalen. Hij week af van zijn repertoire van
een paar jaar geleden, wat een spannend gambiet op had kunnen leveren. Rond zet 10 hoopte
ik het loperpaar binnen te kunnen halen door cxd5, Pe5 en Pc6, maar toen ik het dieper
analyseerde ontdekte ik, dat in welke volgorde ik het ook zou proberen, hij veel tegenspel kon
creëren. Zo ook in de partij en na zijn stukoffer kon ik kiezen tussen direct remise of een heel
gelijk eindspel. Voor het gemak koos ik maar voor het eerste”. Of Ron er hetzelfde over denkt
heb ik niet nagevraagd.
Maar sinds eind mei/begin juni hebbe we nog een ander topspeler van het BORD-schaak lid
mogen zien worden van onze bond. En niet zo maar een. Robin van Kampen. De nummer 6
van Nederland. Hij gaat zelfs deelnemen aan de Olympiade! Wij zijn natuurlijk ZEER verheugd.
Ondergetekende heeft onze topspeler David van der Hoeven (de nr 7 van de wereld!) bereid
gevonden tegen hem op vriendschappelijke basis te spelen. Ook deze partijen zullen op onze
website en die van de ICCF life te volgen zijn.(David van der Hoeven-Robin van Kampen)
Beide spelers wensen we veel succes!
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Dan over naar de vriendschappelijke landenwedstrijden.
Argentinië
Eigenlijk is er sinds mijn laatste verslag niets verandert. Wim speelt nog volop door in de laatste
wedstrijd. We hebben de match al lang in the pocket: 27-32
Australië/Nieuw Zeeland
Vorige keer heb ik al verschillende spelers genoemd die 2 uit 2 gescoord hebben in deze
landenwedstrijd; hier is nog bijgekomen: Ron Neyhof. Prima natuurlijk. Met nog veel partijen
te gaan lijkt met de tussenstand 54-39 ons de overwinning niet meer te kunnen ontgaan.
BELARUS (Wit Rusland)
In 2014 zijn er een paar nieuwe landenwedstrijden begonnen. Onder andere tegen Wit
Rusland. En zoals bij bijna alle “oude Oostbloklanden” hebben we het zwaar. Reeds nu staan
we met 10-4 achter, zonder maar één vol punt te pakken! Jammer dat veel aanmeldingen met
een rating onder de 2100 teleurgesteld moesten worden; Wit Rusland konden geen spelers
leveren! Ook dat zegt wel iets over hun sterkte!!
BELGIE
Deze wedstrijd was heel spannend, de stand is 17½-17½. Met nog één partij lopend. Deze
staat echter verloren. In the tablebase zou zelf deze partij geclaimd mogen worden. Ralph
speelt wel heel lang door. Dus verliezen we de match. Dat vraagt om revanche!
BRAZILIE
We staan dik voor in deze match: 32½-46½.
Hans Eshuis, Peter Leijen, David de Visser, Timo Bottema, Bernard Holtrop, Kaspar Hettinga,
Jaap Niewold, Bernard Jan Hulst, Gerard Lonnee; 9 spelers die al 2 uit 2 gescoord hebben.
Prima gespeeld mannen!
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BULGARIJE
Vorige keer al geschreven. Ik had goede hoop dat Gerard Lonnee ons enige VOLLE punt wist
binnen te halen. En het is hem gelukt. We verliezen deze match wel héél dik. Wim Velker is
nog met beide partijen bezig, maar heeft het zwaar als vervanger van de overleden Henk
Kuiphof!
CANADA
In de POSTwedstrijd tegen Canada staan we nog steeds minimaal voor, 4-3. Marinus van
Berkel wist zijn beide partijen te winnen! Heel knap. De tegenstander van Wim, Joseph Deidun
overleed kortgeleden. In overleg met zijn zoon, de TC van Canada, Wim en ondergetekende
hebben we in deze twee partijen tot remise besloten! Iedereen (over deze uitslag dan!)
tevreden. Natuurlijk hebben wij Joseph jr. gecondoleerd met dit grote verlies! Nog twee partijen
te gaan. Hans Galjé en ondergetekende proberen nog iets te verbeteren aan de tussenstand.
Ikzelf zal veel moeite moeten doen in een moeilijk eindspel, om een halfje binnen te slepen. Ik
durf daarvoor mijn handen niet in het vuur te steken….!
CUBA
Deze wedstrijd is inmiddels afgesloten. En binnen de twee jaar! Mooi dus. Dit is eigenlijk ook
normaal voor een webservertoernooi. We hebben met 44-30 gewonnen! Echt een mooi
resultaat, denk ik.
DENEMARKEN
Deze wedstrijd gaan we bijna met dubbele cijfers winnen. Ondergetekende is nog met een
partij bezig, maar bij het verschijnen van deze nieuwsbrief heb ik mogelijk al opgegeven. Wel
jammer, maar helaas. Maar gelukkig hebben velen dubbele punten gescoord!
ITALIE
Ook de wedstrijd tegen Italië is beëindigd. 47-41 verloren. Zoals eerder geschreven vooral
door de bovenste borden. Die scoorden heel slecht. Frans Hanssen aan bord 13 was de
hoogst geklasseerde die de volle winst wist te scoren!
JAPAN.
Tja,…hoelang deze partij, per post van Wim Velker, nog zal duren……..
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PERU
De landenwedstrijd tegen Peru is nog geen halfjaar aan de gang. Toch zijn er al veel partijen
uit. We staan dik voor met 18-7 waarbij sommige spelers al twee punten hebben. Soms
“gekregen” omdat de tegenstander niet meer antwoordt. Helaas ook aan onze kant zo’n speler.
Altijd jammer om “helemaal nergens op te antwoorden”.
POLEN
We staan fors achter tegen Polen. Het lijkt een hele dikke nederlaag te worden: nu al 3717.IJntze Hoekstra en Peter Leijen deden het wél heel goed. Beide partijen gewonnen!
ROEMENIE
Heeft U de combinatie opgelost tegen Roemenië uit de vorige Nieuwsbrief? Was niet het
moeilijkste natuurlijk. Opvallend is wel dat we tóch tegen een oud-oostblokland misschien
kunnen winnen! Dat zou eens mooi zijn natuurlijk. Het ziet er goed uit. We staan verschillende
punten voor! Kom op mannen nog een paar erbij!
RUSLAND
Ook het grootste schaakland ter wereld is door ons uitgedaagd. Bijzonder jammer dat er niet
veel spelers met een rating onder de 2100 mee wilde doen uit dit grote land. We hadden veel
meer spelers beschikbaar dan zij. Nu moesten we nog eigenlijk met té grote ratingverschillen
spelen. We staan dan ook al op achterstand, zelfs met de twee punten die ik cadeau kreeg
omdat mijn tegenstander….U kent het verhaal. Triest….Maar goed ook onze speler deed dit
helaas….!
SPANJE
In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding dat de match beëindigd was. MAAR hij is alweer
begonnen. Toen ik mijn een Spaanse TD/TC vroeg of hij in de match tegen Rusland onze TD
wilde zijn en vertelde dat Rusland zo weinig onder de 2100 kon opstellen, stelde hij voor maar
weer meteen een volgende match te spelen. Wel met een maximumrating van 2300 was zijn
voorstel. Ik heb dit graag geaccepteerd. Er zijn een aantal nieuwe leden, via ons PROMtoernooi, die graag mee willen spelen. Het is tenslotte ook leuk om twee partijtjes te spelen.
Er kan een heel leuk contact groeien tussen spelers.
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Gert Legemaat speelde een leuke partij:
d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lf4 c5 4.f3 Da5+ 5.c3 Pf6 6.d5 Db6
7.Lc1 e6 8.e4 d6 9.c4 Le7 10.Pc3 0-0 11.Ld3 a6 12.f4 Te8
13.Pge2 Dd8 14.a4 exd5 15.exd5 a5 16.0-0 Pa6 17.Pb5
Pb4 18.Lb1 Lf8 19.f5 b6 20.Pf4 De7 21.Ld2 Ld7 22.Ta3
Pa6 23.Tg3 Kh8 24.Lc3 Lxb5 25.axb5 Pb8 26.Te1 Dd8

Kijk eens hoeveel stukken van zwart er op de achterste rij
staan….. 27.Pe6 De eerste knal!! fxe6 28.fxe6 Pbd7
zwart probeert materiaal terug te geven. Het is echter veel
te laat. 29.Lxh7 uit 1-0!
VERENIGDE STATEN
Een 57½-57½ stand bij het schrijven van dit bericht zegt wel iets over hoe spannend het is. Er
staan nog 13 partijen open. Dus mannen: KOM OP. Schepje er boven op!
WALES
Deze wedstrijd is in een dik jaar beëindigd. Een leuk land voor de schakers onder de 2100 om
hun krachten te meten. We hebben deze wedstrijd gewonnen. 21½-16½. Mogelijk kijken of we
ze nog een keer kunnen uitdagen!
ZWEDEN
Tegen Zweden spelen we een match per post. In het najaar volgt daar de webservermatch bij.
Ondergetekende, toch eigenlijk onderhand wel gestopt met postschaak speelt in deze match
nog wel mee tegen mijn schaakvriend Per Söderberg. Hij is een fanatiek postzegelverzamelaar
en daar help ik hem een beetje bij. Hij is ook een van de meest ervaren wedstrijdleiders van
de ICCF. Een heel fijn, warm contact heb ik met hem sedert jaren. Hij is ook mijn vraagbaak
als ik iets moet weten over reglementen waar ik over twijfel!
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ZWITSERLAND
Tegen Zwitserland zijn we ook dit jaar begonnen. Martin Vlasveld, die zijn norm (SIM) in een
Zwitsers toernooi haalde, wilde graag meedoen, mooi natuurlijk om hem aan het 1e bord te
hebben. We hebben ook 4 postpartijen. Zij staan gewoon in de grote tabel. De TD legt dan de
webserverweergave van de partijen stil maar zitten wel in dezelfde tabel. De eerste uitslagen
druppelen nu binnen.
Aankondiging OOSTENRIJK
Eind 2014/begin 2015 wil Oostenrijk een vriendschappelijke wedstrijd spelen! Aanmelden voor
1 november. bij ondergetekende. 2 Partijtjes, één met wit, één met zwart, tegen dezelfde
tegenstander.
Aankondiging PORTUGAL
Vriendschappelijke wedsstrijd tegen Portugal, helaas slechts ongeveer 25 borden. Dus wie
het eerst komt het eerst maalt! Opgave vóór 1 augustus.
In het najaar in ieder geval tegen Zweden per webserver. Ik ben nog contacten aan het leggen
met andere landen. Maar sommige schrijven niet zo snel terug.
AMICI SUMUS Joop JANSEN
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6. NBC Promotietoernooi
Het PROMO-toernooi is gestart op de 11e van de 11e. Ja ja, in het zuiden een begrip. En ook
in het noorden, waar de kinderen met Sint-Martinus met lampions langs de huizen gaan. We
zijn nu 7 maanden bezig en al ruim de helft van de partijen is beëindigd.
GROEP A. Hier is Peter Leijen met 3½ uit 4 hard op weg om de 1e plek in de wacht te slepen.
Echter deze groep is nog lang niet beslist. Er zijn nog meerdere kanshebbers. Veel
beslissingen in deze groep. Maar met 8 openstaande partijen nog niets definitiefs beslist. Kijk
eens hoe onze oud-voorzitter het nog steeds kan

1.Txb7 a1D+ 2.Kg2 Dc1 3.Tb8+ Dd8 4.Dxd5 Dxg5+ 5.Kf1 Dc1+ 6.Ke2 Dcc8 7.Da8 Le7 8.Txc8
1-0
GROEP B. Ook in deze groep zijn er 12 partijen van de 20 beëindigd. En heel apart. Alle twaalf
zijn beslissingen, ZONDER remises! John Stigter is de enige die nog geen punten verspeeld
heeft. In een open toernooi bij de ICCF staat zijn teller ook op 3 uit 3. Nieuw lid, maar gaat dus
als een speer! Ga zo door John!
GROEP C. Hier is nog weinig te zeggen. Pas 5 partijen beëindigd en een speler met nog geen
enkele uitslag, Huib Vriens. Hij zit wel geregeld in tijdnood. KOM om HUIB! Jan Severiins heeft
2 uit 2 dus begint het best.
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GROEP D. 15 uitslagen zijn al binnen en de laatste partij tussen Paul Coenen en Huib
Nieuwland zal bepalen wie de winnaar wordt. De andere onderlinge partij ging naar Huib.
GROEP E. Machiel de Heer is eerste geworden met 6½ punt. Ron Oortwijn is met 5 punten
tweede geworden. Deze groep is al een gehele tijd volledig uitgespeeld!
GROEP F Nog heel weinig te zeggen. Edwin van der Leij is gestopt met zijn partijen. Voor de
rest is er pas één partij beeindigd.
GROEP G. 14 partijen beeindigd, echter nog weinig te zeggen. Vooral omdat Walther
Kappelhof pas twee partijen heeft beeindigd, beiden gewonnen. Peter van Deursen heeft een
goede score 5 uit 6. De partijen tussen Walther en Peter zullen de beslissing brengen over de
groepswinnaar.
GROEP H. Heel apart. ALLE partijen zijn beëindigd behalve tegen Ralph Keijzer, waartegen
nog geen enkele partij is beëindigd! Dus hij heeft wel de sleutel in de hand. Bram Rutten, een
van onze jongste leden en Hans Eshuis hebben beiden nu 3½ uit 6. Ik ben benieuwd.
GROEP I. Hier gaat de strijd tussen 3 spelers. Hans Galjé heeft procentueel met 3½ uit 4 de
beste score. Jan Rijk en Jaap Niewold hebben meer punten maar ook meer partijen beeindigd.
Beiden hebben 4 punten maar Jan wel met één partij meer te gaan dan Jaap. Alles is dus nog
mogelijk in deze groep.
GROEP J. Wie hier aan kop staat is heel duidelijk. Eric ’t Hof heeft 5 uit 5! Ja hij speelt het
schijnbaar heel serieus. Daar zijn we wel heel blij mee. We hadden dit snel in de gaten en
hebben Eric een plaats gegeven in van GEET groep B. Een loodzware groep maar ook daar
heeft hij 2½ uit 3! Echter Kasper Hettinga kan ook nog een hoge score halen. Hun onderlinge
partijen zullen beslissend zijn voor de 1 e plaats.
GROEP K. Nog weinig te zeggen. Henk Rutten, jaja, de “vader van” (zie boven) heeft 3½ uit
4 en staat nu bovenaan. Echter Han Kragten heeft ook pas een halfje laten liggen, 2½ uit 3.
Maar…ja. Henk Schullenberg, gewaardeerd lid van de plaatsingscommissie, heeft pas één
partij beeindigd, en gewonnen. Nog weinig van te zeggen dus!
GROEP L. Ondanks dat er al 15 van de 20 partijen beeindigd zijn is er de winnaar nog niet te
voorspellen. De laatste twee plaatsen staan vast. Voor de eerste plek strijden, Peter Paul
Geluk, Jan Geus en Ron van Neyhof.
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GROEP M. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als groep L. Ook hier 15 partijen klaar. Hier zijn
de drie strijders om de 1e plek: Jeroen Frijling, Pieter Roggeveen en Hein Stallinga.
GROEP N. Ook hier hebben we een groepswinnaar. Hans Noorda. 7 uit 8 is een
onvoorstelbaar hoge score in correspondentieschaak PRIMA HANS! Peter Groot heeft tegen
hem de twee remises gespeeld. Hij kan dus evenveel punten scoren.
GROEP O. Brent Burg 5½ uit 6 staat bovenaan. Echter Kees Tanis heeft 3 uit 3 dus hun
onderlinge partijen zullen uiteindelijk wel beslissend zijn voor de 1 e plek!
GROEP P. Chris Leenders heeft 6½ uit 7. Een prachtige score natuurlijk. Hij is daarmee
winnaar van de groep. Als Aart Kögeler nog beide partijen wint, één daarvan is tegen Chris,
dan komt hij op gelijke hoogte.
GROEP Q. In deze groep is nog lang geen duidelijkheid wie de winnaar wordt. Voorlopig staat
Mark Nieuwboer bovenaan met 2½ met 4. Dirk Sieds Nolles heeft 1½ uit 2. Weinig van te
zeggen. Er moeten eerst wat meer uitslagen komen!
GROEP R. Helaas stopte Ilona, dus haar partijen werden allemaal verloren verklaard. Over de
eerste plekken is nog niets te zeggen. Te weinig partijen zijn beeindigd!
GROEP S. In deze groep is natuurlijk Etienne Goudriaan de grote favoriet. Hij is een jonge IMbordspeler en de verwachting is dat hij wel de GM titel kan gaan halen. Maar goed
correspondentieschaak is iets anders! Ik ben benieuwd!
GROEP T. Ook hier had ik een grote favoriet Franck Steenbeckers in gedachten. Een zeer
goede bordspeler met een rating boven de 2200. Echter Aad Laan hield keurig twee remise
tegen hem. Aad wist bovendien tweemaal van Jaap Niewold te winnen terwijl Frank daar
remises liet aantekenen. Maar ook Richard Lindemann met 2 uit 3 en alle vier de partijen nog
lopend tegen Aad en Franck kan nog meedoen om de 1 e plek. Een strijd tussen drie favorieten
dus!
Al met al zijn we ruim over de helft van het aantal partijen! Naar ik hoop kunnen we het eerste
gedeelte van het toernooi na ruim en jaar, of een klein 1½ jaar, afsluiten en aan de halve finale
beginnen! Tegelijkertijd willen we dan een tweede toernooi starten!
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7. Van Geet memorial
Zoals bekend is er op 1 februari 2014 het Van Geet Memorial van start gegaan. Er wordt
gespeeld in drie groepen, met deelnemers uit de gehele wereld.
In groep A
http://www.iccf-webchess.com/event?id=41729 zijn 5 Nederlanders actief. Henk Bos, Peter de
Jong, Ronald Ritsema en Bert Westera zijn oude rotten in het correspondentieschaak. Etienne
Goudriaan maakt zijn correspondentiedoop en heeft, naar eigen zeggen, zware
tegenstanders. Er zijn 22 partijen beëindigd waarvan 21 partijen remise en één verliespartij
van Bert Westera.
In groep B
http://www.iccf-webchess.com/event?id=41730 zijn 4 Nederlanders actief, namelijk Eric van ’t
Hof, Robert Leemans, Richard Booij en Johan Poell. Eric speelt ook bordschaak en heeft op
dit moment 2 uit 3. Robert 2,5 uit 6, Richard 2 uit 4 en Johan ook 2 uit 4.
Hof, Eric van 't - Steiger, Walter
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6 5.Bd3 Nbd7 6.b3 Bd6 7.Bb2 O-O 8.O-O b6 9.Nbd2 Bb7
10.Re1 Qc7 11.e4 dxe4 12.Nxe4 Nxe4 13.Rxe4 c5 14.d5 exd5 15.cxd5 Rfe8 16.Qe2 Rxe4
17.Bxe4 g6 18.Bd3 Bxd5 19.Re1 Bxf3 20.Qxf3 Rd8 21.Bc4 Bxh2+ 22.Kh1
In groep C
http://www.iccf-webchess.com/event?id=41683 zijn actief Cor van Wieringen, Chris Leenders,
Rein Thierrij, Jos de Waard en Johan Kragten. Hier zijn nog maar weinig partijen geëindigd.
De enige spanning hier is afkomstig van een Russische deelnemer. Zeg maar gerust: een
vreemde eend. Hij heeft twee partijen zeldzaam verloren:
Kural, Aziz Serhat - Ganiev, Ildar Munirovich
1.b4 Nf6 2.Bb2 e5 3.Bxe5 Bxb4 4.Nf3 d5 5.e3 O-O 6.c4 c5 7.a3 Ba5 8.cxd5 Nxd5 9.Qc2 Nc6
10.Bb2 1-0
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Sadler, Craig - Ganiev, Ildar Munirovich
1.Nc3 d5 2.e4 d4 3.Nce2 e5 4.Nf3 Nc6 5.Ng3 h5 6.h4 a6 7.Bc4 Bg4 8.c3 b5 9.Bb3 1-0
Het zal niet verbazen dat de partijen door tijdoverschrijding beslist werden. Heb bij een paar
partijen mogen zien dat hij op 4 borden, met nog een paar minuten op de klok, een zet speelde.
Hoe noemen ze dat ook al weer? Russische roulette?

8. Toernooiaankondigingen
Derde NOPC toernooi
Nadat in september 2013 het 1 ste NOPC toernooi geëindigd was met een zege van Jaap
Niewold is het tweede NOPC toernooi op 10 oktober 2013 gestart. In dit toernooi zeggen de
spelers toe GEEN gebruik te maken van schaakprogramma’s. No pc’s.
In het 2e NOPC gaat Remco Heite met de eerste plaats aan de haal en zal Erik van Esterik
tweede worden. Alleen Krine Faber kan nog in punten gelijk komen maar zal door 1
overwinning minder toch op de derde plaats blijven steken. Dan moet Krine nog wel 1 van de
twee overgebleven wedstrijden winnen en niet verliezen van Hans Galjé die nu de derde plaats
bezet.
Aan dit toernooi speelden 9 spelers mee en denkt u nu DAT WIL IK OOK dan kan dat! Na de
zomervakantie begint een derde toernooi, en bij voldoende deelnemers eventueel met een
voorronde. Is de vakantie wat laat dit jaar, dan ook geen probleem, laat het even weten bij de
aanmelding!
Opgeven bij
Jos van Doorn
Algemeen wedstrijdleider NBC
osvschaak@live.nl
7e veteranencup
Meer informatie op iccf-webchess
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De 21ste Olympiade (POST)
De 21ste olympiade (post) staat gepland voor het derde kwartaal van 2014. We zoeken spelers
die hier aan mee willen doen, voor het Nederlandse team. Zetten worden dus gedaan per post,
met de originele schaakkaarten! Vorig jaar stond deze olympiade ook al gepland maar toen
ging het niet door wegens te weinig animo vanuit de verschillende landen. Mocht je mee willen
doen dan hoor ik het graag. Hou in het achterhoofd dat er een kleine kans is dat deze weer
niet door gaat.
Jos van Doorn osvschaak@live.nl

Tijd verdelen
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9. Endgame Tablebases
Wat zijn Endgame Tablebases (EGTB)?
Endgame Tablebases zijn databases met uitgerekende eindspelen waarin jij of jouw engine
kan opzoeken of een stelling gewonnen, remise of verloren is en hoeveel zetten het duurt tot
mat indien mogelijk. Engines kunnen dus EGTB gebruiken in hun berekeningen.
Waarom zou ik er iets van af moeten weten?
Uit de “ICCF Playing Rules Server (Valid from 01/01/2014)”:
10) Table Data Base Adjudication
a. ICCF acknowledges some Table Data Bases as valid for claiming
win/draw/loss in position solvable with the following Data Base:
Convekta Ltd, which solves all positions with maximum 6 men. Each certified
Table Data Base will be available on the ICCF Webserver system.
b. In case the Table Data Base shows a win that supersedes the 50 moves rule,
the win will be awarded.
Uit de “ICCF Playing Rules Post (Valid from 01/01/2014)”:
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11) Table Data Base Adjudication
a. ICCF acknowledges some Table Data Bases as valid for claiming
win/draw/loss in position solvable with the following Data Base:
Convekta Ltd, which solves all positions with maximum 6 men.
Each certified Table Data Base will be available on the ICCF Webserver system.
b. In case the Table Data Base shows a win that supersedes the 50 moves rule,
the win will be awarded.
c. Reference to support the claim shall be sent to the Tournament Director.
d. TEAM Reference to support the claim shall be sent to the Team Captain. The
Team
Captain, in turn, shall inform the Tournament Director.
Partijen kunnen nu dus worden geclaimd op basis van EGTB met maximaal 6 stukken. Ook
telt de 50 zetten regel niet meer als de EGTB winst langer duurt dan 50 zetten.
Waar kan ik stellingen controleren zonder een engine te gebruiken?
De ICCF heeft op de hoofdpagina een “Endgame Tablebases” menu: http://www.iccfwebchess.com/message?message=641).
En
verwijst
daar
naar:
http://chessok.com/?page_id=361.
Ik zie dat ChessOK ook 7 stukken EGTB heeft. Waarom gebruiken we die niet?
ChessOK is de enige die, commercieel, deze EGTB online heeft. Als de sponsor deal over is
dan hebben we geen mogelijkheid meer om hier gebruik van te maken.
Kunnen wij daar dan geen engine voor gebruiken?
EGTB gebruiken veel opslagruimte. Voor elk stuk extra hebt je exponentiële groei. 7 stukken
EGTB passen niet op een normale consumenten PC harddisk. Chess engines gebruiken
daarom maximaal 6 stukken EGTB of Bitbases.
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Wat zijn Bitbases?
Bitbases zijn EGTB maar dan zonder de info over het aantal zetten dat eventueel tot mat leidt.
Ze zijn daarom kleiner van formaat, maar geven soms iets meer zetten aan bij de winstvoering.
Welke EGTB en Bitbases worden veel gebruikt?
– Nalimov tablebases, de oudste, meest ondersteunde EGTB. Neemt echter ook de meeste
ruimte in beslag. Het probleem met deze EGTB is dat je een licentie nodig hebt voor de code
om ze te gebruiken als engine programmeur.
– Gaviota tablebases, gratis voor programmeurs, iets kleiner dan de Nalimov.
– Syzygy tablebases, het nieuwste, het meest compact en programmeurs hebben geen licentie
nodig om het te integreren. Het wordt ondersteund door Houdini, Stockfish, Komodo en
waarschijnlijk binnenkort ook door Gull, de huidige top 4 van de computer engines. Ook de
laatste versie van het populaire Fritz ondersteunt dit formaat.
– Scorpio bitbases, is de meest gebruikte bitbase. Er is net een 6 stukken versie van
uitgekomen, maar de meeste engines die Scorpio gebruiken ondersteunen dit nog niet.
Gebruiken alle engines EGTB?
Nee, niet alle engines ondersteunen EGTB en het hangt af van de programmeur welke EGTB
worden ondersteund.
Hoe kom ik aan die EGTB?
5 stukken EGTB zijn te downloaden als normale bestanden, maar de 6 stukken EGTB zijn zo
groot dat je dat via een BitTorrent programma binnen moet halen.
Wat is BitTorrent?
BitTorrent (vaak afgekort naar 'BT') is een protocol waarmee je snel en efficiënt bestanden
kunt downloaden. Het is een P2P-protocol (peer-to-peer). Dit betekent dat je downloadt en
uploadt van en naar andere mensen die dezelfde bestanden downloaden. BitTorrent wordt
vaak gebruikt voor de distributie van grote bestanden of populaire bestanden, omdat het voor
gebruikers zoals jij een goedkope, snelle en efficiënte manier is om bestanden te verkrijgen.

37

Kan ik EGTB ook zelf genereren?
Dat kan, maar over 6 stukken EGTB doet een normale PC er meer dan een maand over. Met
een torrent haal je het in maximaal 2 dagen binnen. Veel sneller dus.
Die nieuwe Syzygy tablebases wil ik wel hebben. Wat heb ik er voor nodig?
Ten eerste heb je 150 GB vrije ruimte nodig op je harde schijf. Ten tweede heb je een
BitTorrent programma nodig. 1 van de meest gebruikte is µTorrent: http://www.utorrent.com.
Download de gratis versie. Installeer het programma.
Waarschuwing! Tijdens de installatie krijg je opties om, zo genaamde handige,
extra programma's en/of toolbars erbij te installeren. Niet doen! Goed lezen waar
het installatieprogramma toestemming voor vraagt is heel belangrijk.
Waarom doet een populair programma als µTorrent dat?
“Voor niets gaat de zon op” zoals onze voorouders al zeiden. Ergens zal er geld binnen
moeten komen. Bij Facebook betaal je bijvoorbeeld met je privacy en bij gratis versies van
programma's wordt er vaak malware aangeboden. Nogmaals: altijd goed lezen waar je
toestemming voor geeft!
Ik heb het programma geïnstalleerd en ik zie reclames. Is het mogelijk om die weg te krijgen?
Jazeker: “Opties/voorkeuren”. Klik op “Geavanceerd”. Zet de volgende opties op “Onwaar
(False)”:
bt.enable_pulse
gui.show_notorrents_node
offers.left_rail_offer_enabled
offers.sponsored_torrent_offer_enabled
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Klik “OK”. Herstart het programma nog een keer. Het programma venster moet er nu uitzien
als:
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Hoe start ik nu dat downloaden?
Ga naar: http://oics.olympuschess.com/tracker/index.php. Klik op “Download Torrent” voor de
eerste Syzygy torrent.

– Bij Internet Explorer krijg je midden onder:

Kies voor openen.
– Bij Firefox krijg je het volgende scherm.
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Klik “OK”.
– Bij Google Chrome zie je links onder het torrent info bestandje downloaden. Als dat klaar is:

klik er op.
Vervolgens krijg je het onderstaande scherm (bij alle browsers).
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Klik “OK” en herhaal de procedure voor de 2 andere Syxygy torrents.

Gefeliciteerd! Nu is het wachten tot alles is gedownload.
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Hoe lang kan dat duren?
Het zou ongeveer, met een goede internetverbinding, in 1, maximaal 2 dagen binnen moeten
zijn als je de computer constant aan laat staan.
TIP: zorg dat de computer, tijdelijk, niet in de slaapstand gaat want anders wordt het
downloaden gestopt (Configuratiescherm\Hardware en geluiden\Energiebeheer\Instellingen
voor beheerschema bewerken).
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Het heeft even geduurd maar alles is nu binnen.
Sluit µTorrent.
µTorrent heeft drie mappen aangemaakt. Verplaats alle bestanden naar de hoofdmap
“syzygy”. Verwijder de 2 andere mappen. En verplaats de map “syzygy” naar de “c:\”.
Welke programma's gaan we gebruiken?
Als interface gebruiken we Fritz en als engine gebruiken we Stockfish.
Ga naar het menu “Bestand”, “Instellingen”, tabblad “Tablebases” en klik op “Details...”.
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Klik op “Syzygy (GUI) en klik vervolgens op de “...” knop. Blader naar: “c:\syzygy” en selecteer
de map. Klik op “Map selecteren”.
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Klik nu op “Syzygy (Engine) en klik vervolgens op de “...” knop. Blader naar: “c:\syzygy” en
selecteer de map. Klik op “Map selecteren”.
Klik “OK”.
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De laatste versie van Stockfish, Stockfish 5, heeft toch geen EGTB ondersteuning?
Klopt, maar 1 van de development versies wel.
Zijn die development versies wel stabiel genoeg?
Jazeker, en ze zijn ook nog (een stuk) sterker dan Stockfish 5. Af en toe is een verandering
geen verbetering en wordt het teruggedraaid. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op Playchess of
ICC in the computerroom dan zie je alleen maar de development versies spelen.
Waar kan ik die development versies vinden?
http://abrok.eu/stockfish/ en klik op “goto Stockfish with Syzygy Bases support” of ga meteen
naar:
http://abrok.eu/stockfish_syzygy/. Download de laatste versie die voor jouw computer geschikt
is en verplaats die naar een eigen map.
TIP: voor een uitgebreide handleiding om engines te installeren zie de NBC nieuwsbrief 10
welke is te downloaden via: http://www.correspondentieschaken.nl/archief.
Start de Fritz interface. Tabblad “Engine” klik op “Nieuwe UCI engine”. Klik op de knop met
“...”.

47

Blader nu naar de map met Stockfish, selecteer die en klik op “openen”.
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Klik op “Parameter”.
Zet “Threads” op het aantal echte kernen (cores) die je processor heeft. En als laatste vink
“Syzygy50MoveRule” uit.

Waarom uit?
Wegens de ICCF regels. De 50 zetten regel geldt niet in het geval dat de EGTB winst langer
duurt dan 50 zetten. Zie het begin van dit artikel. Voor het analyseren van bordpartijen wil je
dit natuurlijk wel aanzetten.
Klik op “Bewaren”
Klik op “Maak nieuwe”.
Klik “OK”.
Selecteer: “Prioriteit: Onder normaal”.
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Klik “OK”.
Klik op: “Kiebitzer toevoegen”. En selecteer Stockfish.
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Klik “OK”.
Gefeliciteerd! De engine werkt.
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Bedankt, maar hoe zie ik nu of de Syxygy EGTB goed werkt?

“tb” staat voor tablebase hits”. In dit voorbeeld heeft Stockfish 577802 keer de EGTB
geraadpleegd. Dit is alleen zichtbaar met 1 variant.
De harddisk is heel actief en de engine is trager dan dat normaal. Hoort dat zo?
De EGTB zijn zo groot dat het niet past in het werkgeheugen dus moet de engine het steeds
van de harddisk lezen. Maar een SSD schijf van minimaal 256GB is een oplossing. Een SSD
heeft, in tegenstelling tot een harde schijf, geen bewegende delen. Nieuwe computers hebben
tegenwoordig bijna allemaal een SSD schijf.
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Wat is een SSD?
Een solid state drive (SSD) is een medium om digitaal gegevens op te bewaren met behulp
van niet-vluchtig (zoals flash) of vluchtig geheugen (bijvoorbeeld SDRAM). SSD's worden
voornamelijk gebruikt in computertoepassingen waar traditioneel een harde schijf gebruikt
werd. SSD's staan bekend om hun korte zoek- en toegangstijd. Tegenwoordig hebben SSD's
een toegangstijd van amper 0,1 milliseconde.
Veel plezier en succes met het analyseren van eindspelen!
Ronald Ritsema

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Endgame_tablebase
http://www.utorrent.com/intl/nl/help/guides/beginners-guide
https://chessprogramming.wikispaces.com/Endgame+Tablebases#x7-man
https://chessprogramming.wikispaces.com/Syzygy+Bases
https://chessprogramming.wikispaces.com/Scorpio+Bitbases
https://sites.google.com/site/gaviotachessengine/Home/endgame-tablebases-1
http://en.chessbase.com/post/engines-and-endgame-tablebases
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solid_state_drive
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10.

Aanmelden en contact

Voorzitter: Arjen Oudheusden, De Mildestraat 19, 2596 SV Den Haag, 070-7852033,
wa.oudheusden@gmail.com
Secretaris: Albert
ahebels2@freeler.nl

Hebels,

Parallelweg

4,

9919

AC

Loppersum,

0596-573510,

Penningmeester: Jan Vosselman, Zandzegge 17, 5658 BV Eindhoven, 0525-681146,
penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemeen wedstrijdleider: Jos van Doorn; Duiker 13, 5345 RG Oss; 0412-626512,
osvschaak@live.nl
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum,
jannesnelleke@home.nl

06-36297188,

Aanmelden voor NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn
Aanmelden voor landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door het overmaken van het inschrijfgeld naar rekening
NL75 INGB 0001 3654 00 t.n.v. penningmeester NBC, onder vermelding van het gewenste
toernooi, en bij webservertoernooien tevens door een e-mail naar Joop Jansen.
Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens bij: Albert Hebels.
Kopij voor de nieuwsbrief of
info@correspondentieschaken.nl.
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