SCHAAKSCHAKERINGEN № 40
11e Jaargang No 3. december 2021
Beste correspondentie-schaakvrienden,
Hierbij de 3e en laatste Nieuwsbrief van dit jaar, met een compilatie van informatie
van de afgelopen tijd.
Veel informatie kunt u terugvinden op de websites van de NBC
https://correspondentieschaken.nl en de ICCF https://www.iccf.com.
Wij proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken door veel hyperlinks toe te
voegen. In dit nummer ook weer enkele leuke tekeningen van Alan de Geus.
Om er in te komen hier vast eentje van het oude bestuur:

Kopie kunt u sturen naar: redactie@correspondentieschaken.nl
Bij het maken van de nieuwsbrief hebben we de hulp van het bestuur en de leden
hard nodig. Mocht u een leuke schaakpartij hebben, die u graag wilt delen met de
leden van onze vereniging, dan kunt u deze sturen, met of zonder commentaar, naar
de redactie op bovenstaand adres. Ook op- of aanmerkingen, verbeteringen etc. kunt
u naar dit adres sturen.
Redactie: Henk Schulenberg en Anton Versteeg
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Van de voorzitter Wim van Vugt
Beste leden,
De herfst is ingegaan en nog even en het wordt winter. In oktober hielden we,
nadat we meer dan een jaar geen ALV konden houden i.v.m. corona, onze
Algemene Ledenvergadering, dit keer in Bussum. Ondanks dat we een
interessant nevenprogramma hadden georganiseerd (een causerie door Hans
Böhm, gevolgd door een simultaan), waren er maar 9 leden aanwezig, het
laagste aantal ooit dat ik me kan heugen. Aan de onderwerpen op de agenda
van de vergadering zelf zal het nauwelijks hebben kunnen liggen: een aangepast
wedstrijdreglement en een nieuwe versie van de NBC statuten alsmede de
standaardonderwerpen als begroting, toernooien en prijsuitreikingen. Een nieuwe
secretaris en de voorzitter, aftredend en herkiesbaar, werden gekozen; de
kascontrolecommissie werd weer compleet gemaakt en de herverkiezing van de
plaatsingscommissie vond plaats. De stemming over de statuten kon niet op de
ALV plaatsvinden, omdat daar een quorum van 10% van het aantal leden voor
vereist is, oftewel minimaal 29 leden. In de oude statuten staat dat dan binnen 4
weken een nieuwe vergadering moet worden belegd, om over de
statuutswijziging te kunnen stemmen. Dat hebben we schriftelijk gedaan: via de
e-mail en voor wie geen e-mail heeft via de post. Resultaat: 68 voor, nul tegen, 9
neutraal, 1 ongeldig (78 stemmen, ruim meer dan het vereiste minimum 29),
waarmee de nieuwe statuten aangenomen zijn.
Intussen is een flink aantal toernooien door de NBC gestart, waaronder een
vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada, het Nol van 't Riet Memorial in
diverse groepen, het North Sea team toernooi en zojuist gestart het NBC 55 jaar
Jubileum toernooi met 5 groepen naar sterkte. Verder heeft de NBC de
Veteranen Worldcup 13 opgezet, een megatoernooi over 59 groepen met elk 11
spelers (totaal 649 spelers!). Een waar huzarenstuk om dat netjes ingedeeld te
krijgen: gemiddelde rating ongeveer gelijk en spelers uit hetzelfde land zo egaal
mogelijk over deze groepen verspreiden.
Veel leesplezier en goede partijen toegewenst!
Amici Sumus,
Wim van Vugt (voorzitter)
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Van de Secretaris Erik van Vliet
Beste schaakvrienden,
Door omstandigheden kon ik helaas niet bij de afgelopen ledenvergadering aanwezig
zijn. Ik zou me daarom graag even aan u willen voorstellen, en u op deze plek willen
danken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven om als secretaris binnen de
NBC op te mogen treden.
Mijn naam is dus Erik van Vliet,
geboren Rotterdammer, 50, getrouwd,
geen kinderen. Ik werk als zelfstandig
medisch vertaler en ben net in het
mooie Hengelo gaan wonen.
Mijn schaakcarrière ben ik begonnen
bij Hartog Schaakvereniging in Oss,
later Unox Schaakvereniging, waar ik
ook bestuurstaken heb vervuld. Vlak
na mijn biologiestudie begin jaren '90
heb ik ook correspondentieschaak
gespeeld, maar daar ben ik na enkele
jaren mee opgehouden omdat ik het te
druk kreeg met mijn bedrijf. In Capelle
aan den IJssel ben ik actief geweest
binnen huurdersverenigingen, en in
2002 heb ik in dat voorstadje van
Rotterdam geholpen om een afdeling
van een politieke partij op te richten,
waarvoor ik vervolgens tot 2015 in
Capelle en in Amersfoort in de
gemeenteraad heb gezeten.
Enkele jaren terug ben ik weer aan
correspondentieschaak gaan doen,
ditmaal via de webserver. Ik vond het
erg leuk om binnen de NBC als
vrijwilliger actief te worden, eerst als
wedstrijdleider en nu als bestuurslid,
en ik hoop daarin een positieve
bijdrage te kunnen leveren.
Figuur 1 Erik van Vliet (links) krijgt oorkonde
van Joop Jansen

Met vriendelijke groeten,
Erik van Vliet
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Bestuurszaken
1. Bijgaand de notulen ALV op 2 oktober 2021.
2. Causerie en simultaan van Hans Böhm waren weer geweldig. Henk van den Bos
(remise) voorkwam dat Hans in de simultaan met de volle 100% naar huis ging,
alhoewel 8,5 uit 9 partijen, toch ook aardig.
3. Uitslag 27 oktober 2021 Statutenwijziging: 68 leden vóór, 0 tegen, 9 neutraal en 1
ongeldige stem. Hiermede is de Statutenwijziging aangenomen.
4. Gevraagd leden voor de (nieuwe) Continuïteitscommissie
Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor het tijdelijk besturen van de vereniging alleen bij ontstentenis
of belet van het gekozen bestuur
• Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen
personen met een bestuurder gelijkgesteld
• De commissie is ingeschreven bij de KVK.

Deze commissie vloeit voort uit de nieuwe wet WBTR.
Dus je bent vrijwilliger, hebt geen tijd, hoeft niets te doen, totdat het bestuur opstapt,
ideaal toch?
Gaarne aanmeldingen naar secretaris@correspondentieschaken.nl
Jan Vosselman – waarnemend secretaris.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2 oktober 2021
Zaterdag 2 oktober 2021 in het speellokaal van Schaakclub BSG, Denksport
Centrum Bussum, Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum. Inloop 10.00 uur
Vergadering (10.30 - 12.30 uur) Voorafgaand aan de middagsessie (Hans Böhm
vanaf 13.00 - 16.00 uur, causerie en simultaan) was er een eenvoudige lunch.
Aanwezig 9 leden: Henk van den Bos, Willem-Jan Pannekoek, Aart van de Peut, Jos
van Raan, Tom de Ruiter, plus het bestuur Jos van Doorn, Joop Jansen, Jan
Vosselman, Wim van Vugt.
Opening en vaststellen agenda.
Om 10.43 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door de voorzitter.
De volgorde van de agenda werd enigszins gewijzigd.
Ter nagedachtenis nam de vergadering staande een minuut stilte in acht voor de
overledenen gememoreerd in het jaarverslag van de secretaris.
Afmeldingen (93x) waren er van Willem Barenswaard, Noud Beekes, Menno
Beetsma, Aad van den Berg, Ronald Bieringa, Pieter de Boer, Robert Booij, Jan
Borst, Jelle van den Braak, Arnold Braam, Twan Burg, Tom Bus, Jan Bart van
Daatselaar, Ber Dahlkamp, Henk Dalmolen, Joost van Dam, Kees Dekker, Peter
Drost, Geert Duiven, Herman Dullemond, Henk Eelvelt, Raph Eijkenboom, John
Elburg, Johan Engelen, Krine Faber, Roger Feytens, Jeroen Frijling, Peter Paul
Geluk, Alan de Geus, Eric Goedhart, Patrick Groenendijk, Peter Groot, Peter
Hamersma, Eric van ’t Hof, Bernard Holtrop, Jan Homan, Bram Idema, Jan Kaan,
Hans Kemperman, Arie Ketelaars, Henk Koopman, Perry Koopmans, Slavik
Koval, Frank van Kreveld, Rob Kruis, Jannick Kuijpers, Jack Kuiper, Simon
Lagendijk, Rob Leemans, Chris Leenders, Dick van Leeuwen, Gert Legemaat,
Peter Leijen, Ferry Lunek, Dennis Metekohy, Peter Metsemakers, Daan Mulder,
Huib Nieuwland, Ton den Ouden, Arjen Oudheusden, Marcel Peek, Nico
Peerdeman, Rob van der Plas, Michiel Plomp, Wim Rakhorst, Sjoerd de Rave,
Albert Schenning, Arjo Schreuders, Henk Schulenberg, Wim Sijses, Frans Smit,
Jan Snijders, Piet Spierenburg, Jurgen Stigter, Wiebe Stoelwinder, Jeroen
Struben, Toon Stuart, Richard van Tienhoven, Paul Tulfer, Hans van Unen, René
in ’t Veld, Frits Verheijen, Henk Vleer, Erik van Vliet, Theo van Vorselen, André
Vossen, Huib Vriens, Dirk de Vries, Bertrand Weegenaar, Ron Weening, Tony
Westermann, Jan Willem van Willigen, Hein van der Zande.
Resumé: Ruim honderd leden gaven aan de vergadering (niet) te bezoeken. Een
teleurstellend aantal (181x) leden nam niet de moeite om te reageren.
Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 6 april 2019
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Deze zijn al eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 32. Ze werden zonder
opmerkingen vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen mail van Eric van ’t Hof over lidmaatschap KNSB.
Daartoe heeft het bestuur de voor- en nadelen opgeschreven:
Voordelen:
• Schaakmagazine in pdf
• Plaatsingen aanreiken om onze vereniging te uiten in Schaakmagazine
• Het hebben van een bondsbureau
• Op aanvraag sponsoring van NBC toernooien
• Indirect aangesloten bij NOC/NSF
• Cursusaanbod
• Gratis VOG regeling
• Solidariteit met de Schaakbond
• Meeliften op de (nieuwe) BTW regeling vanaf 1 januari 2022
Nadelen
• Geen financiële gevolgen voor NBC, echter 15 euro lagere contributie
hoofdleden (betreft 40% ledental)
• Geen lid meer van NOC/NSF
Het bestuur stelt voor het KNSB lidmaatschap te continueren, de voordelen
wegen zwaarder dan de nadelen. De vergadering was, na enige discussie,
instemmend over dit voorstel
Een verdere discussie ontstond door de ICCF schorsing van 2 jaar van topspeler
Fritz Baumbach, erelid en drager van zowel de zilveren als de gouden Bertl von
Massow medaille. De vergadering vertrouwt erop dat het bestuur het AMICI
SUMUS nauwlettend volgt/beoordeelt en zo nodig de ICCF bijstuurt.
Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider,
wedstrijdsecretaris en plaatsingscommissie
Gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 39.
Er werden geen vragen gesteld, dank aan de samenstellers. De verslagen
werden hiermee goedgekeurd.
Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrole werd eerder dit jaar door Alex Koelewijn en Dirk de Vries verricht.
Het verslag is eveneens gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 39.
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Verkiezing bestuur.
Aftredend en herkiesbaar: Wim van Vugt (voorzitter). Er zijn geen
tegenkandidaten binnengekomen. Hij werd prompt met algemene stemmen door
de vergadering herkozen.
Tussentijds trad Simon Lagendijk af als secretaris. Een VVV-bon voor zijn
afgelopen inzet zal worden opgestuurd.
Het bestuur heeft na lang zoeken een kandidaat gevonden in de persoon van
Erik van Vliet. Hij was helaas verhinderd en kon zich niet voorstellen aan de
vergadering. Niettemin werd hij met algemene stemmen tussentijds gekozen als
bestuurslid. Hiermede is het bestuur weer op minimale sterkte.
Verkiezing plaatsingscommissie.
Aftredend is John Elburg, die zich weer herkiesbaar heeft gesteld. Door de
Coronacrisis is vorig jaar verzuimd René Raijmaekers te hernoemen. Het bestuur
wil dit hierbij rechtzetten. De vergadering gaat akkoord met hun herverkiezing,
zodat de commissie weer bestaat uit: Henk Schulenberg, René Raijmaekers
(voorzitter) en John Elburg.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Aftredend is Alex Koelewijn. De vergadering dankt hem voor zijn inzet. Dirk de
Vries blijft nog een jaar. Over de vraag aan de aanwezige leden wie zich
daarvoor wil inzetten, stelde Jos van Raan zich beschikbaar onder de
voorwaarde dat dit digitaal kan worden verricht, gelijk aan het huidige
verslagjaar. Hij werd prompt door de vergadering met algemene stemmen
gekozen als het nieuw lid. Een reservelid is ook gewenst. Hiervoor stelde Henk
van den Bos onder applaus van de vergadering zich beschikbaar.
Pauze.
Begroting 2022 en vaststelling contributie.
De penningmeester besprak de voorgestelde begroting.
De vergadering ging accoord met de begroting en de ongewijzigde
contributietarieven.
Een kanttekening werd gemaakt over de hoogte van de Algemene Reserve. Na
toelichting van de penningmeester ging de vergadering akkoord om hiervan
20.000 euro te adresseren als Organisatie ICCF Congres.
Voorstel nieuw wedstrijdreglement
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Gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 39.
Na enige discussie met één onthouding aangenomen.
Voorstel nieuwe statuten
Gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 39.
Het vereiste quorum is niet aanwezig. Na enige inhoudelijke discussie zijn er
geen bezwaren tegen de wijziging. De vereiste nieuwe vergadering werd
overeengekomen om per email te organiseren vóór 27 oktober a.s
Prijsuitreikingen
John Stigter heeft de finale van de NK 2018 gewonnen, de kampioensschaal zal
worden nagestuurd. Vyacheslav Koval en Frans Hanssen werden resp. tweede
en derde maar waren eveneens niet aanwezig en krijgen hun prijzen
toegestuurd. Tom Bus behaalde evenveel punten, maar minder SB punten.
De bestelling 2021 bij de ICCF van CCE/CCM medailles is nog niet geleverd. Na
ontvangst van genoemde bestelling zullen de medailles worden opgestuurd naar
diegenen, die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.
Het bestuur van de NBC feliciteerde op deze dag onze gastheer Schaakclub
BSG met haar 110-jarig bestaan. En wel in het jaar dat wij ons 55-jarig jubileum
(precies op de helft, echter dat wordt elk jaar meer dan de helft!) vierden. Als
geste reikte hij ons laatste jubileumboek uit aan wedstrijdleider Bert Arp.
Decharge bestuur.
De ALV accepteerde dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht
en ontlastten hen voor aansprakelijkheid voor hun bestuur van het jaar 2020.
Rondvraag / w.v.t.t.k.
Willem-Jan Pannekoek: hoe kan je met je teamgenoten in contact komen bij
teamwedstrijden, om eventueel onderling te kunnen overleggen. Dat is sinds
congres Vilnius (2019) toegestaan. Antwoord van Joop Jansen: zoiets moet door
de teamcaptain worden geregeld.

Vaststelling plaats en datum van de volgende ALV.
De datum van 9 april 2022 (vooralsnog fysiek in Utrecht) werd vastgesteld.
Sluiting
De vergadering werd onder dankzegging voor de inbreng door alle aanwezigen
gesloten om 13.10 uur.
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Van de Wedstrijdsecretaris Joop Jansen
1. Normen en titels
Nieuwe normen sinds de vorige nieuwsbrief:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

29-8: Frans Smit scoort CCE Norm. Zie:
https://www.iccf.com/event?id=91603. Proficiat Frans!
1-9: Catharinus Mulder scoort CCE norm. Van harte gefeliciteerd. Het is
meteen zijn titel die nu binnen is! Hij scoorde het in het volgende toernooi:
EU Amateur Cup 2019 Final. De titel dus binnengehaald in de finale, na de
eerste norm in de semifinale.
29-8: Frans Smit scoort CCE Norm. Zie:
https://www.iccf.com/event?id=91603. Proficiat Frans!
19-9: Erik van Dijk scoort zijn 1ste CCE Norm in de Open CXEB Semifinal 11
ondanks 2 nullen wegens tijdsoverschrijding.
Zie: Cross Table https://www.iccf.com/event?id=89605.
Proficiat Erik. Die titel moet haalbaar zijn!
25-9: Tobi van Scheijndel scoort zijn 1ste CCE norm in:
DE 15th Webserver Anniversary pr 36
Hij is nog geen jaar lid; hij gaat als een speer.
24-10: 2 Normen voor Tjaart Offringa. In het
WS/GMN/A/5, WS/GMN/A/5 toernooi scoorde hij nu een CCE en een CCM
resultaat. Zeker een IM resultaat en mogelijk ook een SIM resultaat zijn hier
nog goed mogelijk!
31-10: Menno Beetsma scoort zijn laatste norm voor de CCE titel in volgend
toernooi: WS/CCM/A/19
5-11: Nadat Toby al een CCE norm in DE 15th Webserver Anniversary pr 36
gescoord had heeft hij nu ook een CCM norm binnen!
19-11: René de Vries heeft een eerste CCE-norm gescoord. In het toernooi
WS/CCE/A/18 heeft hij al genoeg punten verzameld.
25-11: Jan Bart van Daatselaar scoort zijn 2e CCM norm. Zie:
DE 15th Webserver Anniversary pr 40

AMICI SUMUS Joop
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2. De laatste zet †
Jelle Visser
Oktober 2021:
In Memoriam Jelle Visser
Eind oktober kregen we bericht van mevrouw Visser dat Jelle was overleden. Voor
ons heel plotseling. Hij was kort daarvoor nog gestart in de landenwedstrijd tegen
Spanje.
Jelle was een échte Postschaker. Hij speelde nog ouderwets met briefkaarten in
onze landenwedstrijden die we nog organiseerden
Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe!
Ter nagedachtenis hieronder een partij van Jelle uit de wedstrijd tegen
Finland. Mikkonen-Jelle Visser: Postschaak Nederland-Finland
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.cxd5 Pxd5 4.Pf3 e6 5.e4 Lb4+ 6.Pbd2 Pb6 7.Le2 Pc6
8.Lb5 Ld7 9. O-O O-O 10.Pb3 Pe5 11.Lxd7 Pxf3+ 12.Dxf3 Qxd7 13.Lf4 Pc4
14.De2 Pa5 15.Pxa5 Lxa5 16.Tfd1 Tad8 17.Dc4 f5 18.e5 (Lg5 is beter) Dd5
19.Da4 (en hier is Tac1 beter) Lb6 20.g3 h6 21.h4 Lxd4 22.Le3 c5 (zie diagram)
23.Lf4? (slechte zet, dan is Ld4x nog iets minder erg)
23. . . . Df3 24.Tf1 g5 25.hxg5 hxg5
26.Lxg5 Dxg3+ 27.Kh1 Dh3+ 28.Kg1 Kg7 en wit gaat mat. 0-1
Prachtig gespeeld!

Figuur 2 Mikkonen – Visser
stand na 22. . . . c5

Figuur 3 Jelle Visser
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Joost Kerssemakers
November 2021:
In één week twee schaakvrienden verliezen doet wel heel veel pijn. Nadat eerder
Jelle Visser overleed, kregen we in de eerste week van november van zijn vrouw te
horen dat Joost Kerssemakers was overleden. Evenals Jelle was Joost heel lang een
echte Postschaker. De partij hieronder is ook uit de postwedstrijd tegen Finland.
Twee jaar geleden liet hij zich toch verleiden tot webserverschaak. En ja hoor dat
deed Joost met veel plezier. Helaas heeft hij hier maar twee jaar plezier aan beleefd.
Wij wensen zijn naaste familie, speciaal zijn vrouw, alle sterkte toe in de komende
tijd.
AMICI SUMUS Joop
Joost Kerssemakers- Kari Muhonen, Postschaak Nederland-Finland
1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Ld3 Pf6 4.Pd2 d6 5.Pgf3 e6
6.c3 Le7 7.Dc2 h6 8. O-O g5 Deze uitval heeft weinig zin. Beter is het rustige O-O.
9.Pc4 g4 10.Pfd2 h5 11.Te1 Pbd7 12.Pf1 h4 13.Lg5 d5 14.exd5 Pxd5 15.Lxe7 Dxe7
16.Pce3 Pxe3 17.Txe3 Dg5 18.Le4 O-O-O 19.Lxb7+ Kxb7 20.Tae1 g3

Figuur 4 Kerssemakers- Kari Muhonen
na 20. Tae1

De stand was nog in evenwicht, maar 20. . . . g3 is niet goed. Beter Kb8 of Th5.
21.fxg3 h3 22.gxh3 Kb8 23.Dg2 Pf6 24.a4 Tdg8 25.Tf3 Th4
26.Dd2 Dg6 27.Df2 (Dg2 is beter) Pe4 28.Txe4 (geeft het voordeel weg)
Txe4 29.Txf7 Th4 30.Tf8+ Txf8
31.Dxf8+ Kb7 32.Df3+ c6 33.g4 Th7 34.b4 Tf7 35.De2 Df6
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36.Pd2 Dh6 37.Kg2 Th7 38.Dd3 Td7 39.Pc4 Df4 40.Df3 Dxf3+
41.Kxf3 b5 42.axb5 cxb5 43.Pd2 Tc7 44.Pe4 Kc6 45.h4 e5
46.dxe5 Kd5 47.Pc5 a5 48.Ke3 a4 49.Kd3 Kxe5 50.Kc2 Kd5
51.h5 Tg7 52.h3 Ta7 53.Kb2 a3+ 54.Ka2 Kc4 55.Ne4 Kd3
1-0
Zie ook het hoofdstuk Postschaak.

Arno Sprinkhuizen

Figuur 5 Arno Sprinkhuizen
(1949-2021)
Foto: Rouwkaart op de de site
van UVS.

Figuur 6 Sprinkhuizen – Leijen –
slotstand

In oktober jl. werd hij met een bacteriële infectie in zijn been in het ziekenhuis
opgenomen. Vier weken heeft hij op de intensive care gelegen en gestreden voor zijn
leven. Het heeft helaas niet mogen baten.
Hij heeft zijn laatste zet gespeeld.
Ter herinnering aan Arno nog een partij van hem:
Sprinkhuizen, Arno P. J. (2243) - Leijen, Peter (2281) 19-2-2019
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3 5.Pxc3 Lc5 6.Lc4 d6 7.Db3 Dd7 8.Pd5 Pge7
9.Dc3 0–0 10.0–0 Pxd5 11.exd5 Pe7 12.b4 Lb6 13.Lb2 f6 14.a4 a5 15.b5 Dg4 16.h3
Dg3 17.Pd4 Pg6?? 18.Dxg3 1-0
H.A.T.S.
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3. Medailles 1
Beste schaakvrienden
Afgelopen week(eind oktober) kreeg ik de eerste zending van Oorkondes en
medailles binnen vanuit de ICCF. Enkele Duitse schaakvrienden hebben dit
verzorgd.
Allereerste de twee IM titels. Eric van ’t Hof en Jan Willem Pannekoek mogen deze
medaille en oorkonde ontvangen. Jammer is dat ze niet iets eerder binnen waren dat
we ze persoonlijk aan o.a. Jan Willem konden uitreiken. Een prachtige prestatie.
Dan de twee IA, internationaal Arbiter titels voor Jan Bart van Daatselaar en Jos van
Doorn. Misschien een beetje laat(ik bedoel dan de ontvangst van de bescheiden),
maar niet minder verdiend.
Verder was ik positief verrast dat er 7(!) medailles inzaten voor de 3e plaats in het
North Sea toernooi. Onder leiding van Johan Engelen kregen de volgende spelers
een medaille en oorkonde:
Hans van Unen, Willem Jan Pannekoek, Erik van Vliet, Jan Snijders, Huib Vriens,
Martien Taffijn
Proficiat mannen!
Dan kreeg ik een mooi oorkonde voor Joost van Dam. Het gaat over het Duitse
invitatietoernooi:
Zie: https://www.iccf.com/event?id=73652
En er mag nogmaals wel vermeld worden een score van 11 uit 12 is …..bijna
buitenaards….MOOI JOOST!!
Ook Gert Legemaat kreeg een oorkonde van een Duits toernooi:
https://www.iccf.com/event?id=73707 Proficiat Gert
Alle oorkondes zijn verstuurd of uitgereikt op de bestuursvergadering,
Ja ja en ook ondergetekende kreeg nog een mooie, zelfs GOUDEN medaille! Dit als
Teamcaptain van Het Interzonal teamtoernooi! Ja ja zo krijg je een prachtige
medaille zonder dat je maar één zet gespeeld heb. Ook een kunst natuurlijk!
AMICI SUMUS Joop
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4. Medailles 2
Nadat ik, zie bovenstaand artikel, de IA en IM titels en nog wat verrassingen had
binnengekregen vanuit Duitsland kreeg ik 10 dagen daarna de CCE en CCM
medailles binnen.
Afgesproken is dat deze niet meer op de ICCF Congressen uitgedeeld worden.
We moesten dus een schatting maken hoeveel we er nodig hadden. Hopelijk komen
we uit.
Afgelopen weken heb ik de volgende medailles met oorkondes verstuurd:
CCE Medailles met oorkondes
Menno Beetsma, Daniel Brorens, Tom Bus, Luc Compagnie, Jan Bart van
Daatselaar, Jos van Doorn, Geert Duiven, Raph Eijkenboom, Johnny Fluit, Peter
Groot, Giel Massy, Catharinus Mulder, Tjaart Offringa, Henryk Panman, Willem Jan
Pannenkoek, Johan Poell, Kees Raijmaekers, Henk Schulenberg, Martien Taffijn,
15
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Hans van Unen, Herman in ’t Veld, Wim Velker, Erik van Vliet, Alfred Webbink, Frans
Weseman.
CCM Medailles met oorkondes
Daniel Brorens, Tom Bus, Johnny Fluit, Hans Galjé, Peter Groot, Ralph Keijzer, Han
Kragten, Henryk Panman, Willem Jan Pannenkoek, Johan Poell, Kees Raijmaekers,
Henk Schulenberg, Edgar Seben, Erik van Vliet, Wim van Vugt, Alfred Webbink,
Frans Weseman
Vadertje of moedertje post zorgde er weer voor dat er iets verdween; heel vervelend!
Van de ruim 35 die ik moest versturen kwamen er drie niet aan! Het blijft moedeloos,
de posterij…
Verder waren ook de Plaquettes er eindelijk voor de Nederlandse
kampioenschappen. Deze werden verstuurd naar:
Frans Hanssen; 3de plaats NK 2018
Eric van ’t Hof; 2de plaats NK 2017
Vyacheslav Koval; 2de plaats NK 2018
John Stigter; 1ste plaats NK 2018
Iedereen nogmaals proficiat!
AMICI SUMUS Joop Jansen

5. Herdenkingstoernooien
Nol van ‘t Riet Memorial
Als ik dit aan het schrijven ben is Nol ruim een jaar geleden overleden. Een man die
niet voor niets als een van de eersten in de HALL OF FAME van de ICCF staat.
We zijn blij dat we drie prachtige toernooien die zijn naam dragen hebben mogen
organiseren. Het viel helemaal niet mee, zeker de invitatiegroep, waar vrienden en
bekenden van zowel de ICCF als de NBC uitgenodigd werden. Heel blij zijn we met
de twee Nederlanders die heel lang met hem samenwerkten. Cor van Wieringen en
Tom de Ruiter. Eerstgenoemde heeft meteen het toernooi gesponsord.
Cor, nogmaals hartelijk dank! Heel mooi. Zeer wel mogelijk gaan we van de drie
toernooien een Bulletin uitbrengen. De ideeën worden daarvoor nu ontwikkeld.
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Groep A.
De Invitatiegroep.
Ik schreef al dat we blij waren met onze twee Nederlandse deelnemers maar wat
dacht U van de ICCF: Een Oud President en de zittende president! Heel mooi dat zij
beiden mee willen spelen! Alan Borwell was al jaren gestopt met
correspondentieschaak maar wilde “voor Nol” nog wel aan een toernooi deelnemen.
In het begin hadden we tegenslag. Fritz Baumbach, Oud-wereldkampioen en jaren
trouwe bezoeker van alle Congressen, moest zich om gezondheidsredenen
terugtrekken uit het toernooi. Heel jammer. Dan zijn er ook in dit toernooi blunders.
De eerste die dit overkwam was Cor die in een Siciliaan een Loper op d3 zette. Niet
zo erg, maar wel als je paard al op d4 staat en zwart dat er gewoon af kan pakken.
Stuk kwijt.! Ja even slapen kan niet in correspondentieschaak! Zijn tegenstander
Alan Rawlings won dus in enkele zetten. Echter, hijzelf gaf enkele zetten later(zet 14)
ook een stuk weg. Dus twee blunders in het begin van het toernooi. Daarna ging
Jaromir Canibal enkele malen door zijn vlag! Nooit leuk.
Groep B.
Allemaal spelers met een minimale rating van 2300. We hebben verschillende landen
een uitnodiging gestuurd. Natuurlijk mochten ook hier enkele Nederlanders
meespelen: Robert Booij, Gert Legemaat, Henryk Panman, Henk Schulenberg, Wim
van Vugt. Op het moment van schrijven zijn 52 van de 136 beëindigd. En wat denkt
U… juist ja…allemaal remise. Ik neem aan dat hier toch nog wel verandering in komt!
Er zijn leuke prijzen te winnen: 600-400-200 Euro’s! Niet slecht!
Groep C.
Een groep met spelers t/m 2300, ofschoon intussen al spelers de 2300 gepasseerd
zijn. Ook hier zijn leuke geldprijzen te winnen. 300-200-100 Euro. Niet slecht, zonder
inschrijfgeld o.i.d.! Hier zien we veel meer beslissingen van partijen: 70 zijn er al
beëindigd en verschillende partijen beslist. 6 partijen zijn beslist in het voordeel van
een speler, de rest remise.
Een leuke Kurzpartie (is daar een Nederlands, Engels woord voor?) speelde Viitala
tegen Milde:
1.e4 c6 2.Pf3 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pe4 5.Pe2 Db6 6.d4 e6 7.Pg3 c5 8.Ld3 Pxg3 9.fxg3
cxd4 10.O-O h6 11.Ph4 1-0
NB: Deze partij kunt u met diagram bekijken in het hoofdstuk: Blunders – Zeer Korte
Partijen, partij # 13. Is dat geen goed alternatief voor Kurzpartie Joop? Red.
Ik moest wel even kijken, maar de koningsvleugel is nu al een makkelijke prooi voor
de witspeler! En dat in 11 zetjes! Nederlanders die meespelen zijn Jeroen van Gool,
Aart Kögeler, Anton Versteeg, Huib Vriens.
AMICI SUMUS Joop
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6. Jubileumtoernooien
Dit jaar, precies te zijn 19-11 bestaan we 55 jaar. We hadden afgesproken dat we
elke 5 jaar grotere toernooien organiseren. Vorig jaar reeds begonnen door wat te
brainstormen en discussiëren over wat we precies zouden doen. Daarna consensus
vormen en e.e.a. voorleggen en toestemming vragen van de aan de WTD (World
tournament director). Dat is een taak van ondergetekende als gedelegeerde. De
ICCF is een, wat dat betreft, logge organisatie die wel heel sterk vasthoudt aan dit
soort, niet meer van deze tijd zijnde regeltjes. Maar okay; we kregen de
toestemming. We zouden 5 toernooien gaan houden met prijzengeld. Voor alle
speelsterktes vonden we. Veel werk had ik al gedaan; ik denk ruim 100 e-mailtjes
naar verschillende mensen, en enkele Excel bestanden en toen…..
Paniek, een grote computercrash en alles kwijt. Geheugen, meestal niet het slechtste
bij ons schakers moest aangesproken worden. Sorry het bleken geen 100 maar bijna
200 e-mails te zijn. Die doorspitten en weer snel alles updaten en in orde maken.
Maar rond 1 november had ik toch alle 5 de groepen rond.
Groep E is dus de groep voor spelers onder de 1800, maar ook zij krijgen
prijzengeld. Op het moment van schrijven(2 dagen ná de begindatum) zijn hier al de
eerste uitslagen bekend. Let op na 3 zetten: 1.d4 f5 2.Lf4 h6 3.e4 en zwart gaf op.
De witte velden rondom de Koning zijn nu al niet meer dicht te houden. Deze partij
zou alle records breken in het hoofdstuk Zeer Korte Partijen! Drie Nederlanders doen
mee: Willem van der Linden, Peter Velthuis en Arno de Visser.
Groep D is voor een rating vanaf 1800-1950. Rob Bes, Bert Hospers, Hans
Kemperman, Gerard Lonnee zijn de vier Nederlanders die meespelen. Gerard heeft
al drie remises op zijn naam staan! Die gaat hard!.
Groep C; Rating vanaf 1950 t/m 2100. Joost van Dam, Arie Ketelaars, Jannick
Kuijpers, Frans Smit en Huib Vriens zijn de vijf Nederlanders. Hier zijn nu al zelfs nog
meer uitslagen binnen, Twee spelers hebben al drie partijen beëindigd, wel allemaal
remise.
Groep B: Rating vanaf 2100 t/m 2300 : Herman Dullemond, Bernard Holtrop, Tobi
van Scheijndel, René de Vries, kunnen hier zeker normen gaan scoren. Dat moet er
in zitten!
De sterkste groep, Groep A, boven 2300 kent 5 Nederlanders. John Elburg, Ferry
Lunek, Henryk Panman, Erik van Vliet en Wim van Vugt. Een speciale plek is hier
voor Ian Pheby. Hij is een grote vraagbaak voor mij voor alles en nog wat. Een zeer
ervaren arbiter die me altijd helpt als ik lastige vragen heb. Een + 2 score is nodig om
een IM resultaat te scoren. Dat wordt een hele uitdaging, denk ik. Iedereen veel
succes en vooral veel plezier gewenst.
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AMICI SUMUS Joop

Van de Wedstrijdleider Jan Bart van Daatselaar

1. Interlands
Op dit moment lopen er 13 vriendschappelijke wedstrijden.
Zeer spannend is de driekamp tussen een BeNeLux team, Duitsland en Zwitserland.
Hoewel we beide landen verslagen hebben, kunnen we toch nog tweede worden.
Er lopen nog vier partijen. Zie 3 Nations Friendly BNL - GER - SUI voor de tabel.
In september is de interland tegen Canada is gestart aan 28 borden.
De gemiddelde rating van Canada is 2053 en die van ons 2077, dus het belooft een
spannende strijd te worden. Succes allemaal!
Dit jaar doen 87 verschillende spelers mee aan de vijf gestarte interlands.
Op het programma voor volgend jaar staan de volgende wedstrijden:
• Tsjechië met een BeNeLux Team, start datum 31 januari.
• Oekraïne, start datum 31 maart.
• Zuid-Amerika met een BeNeLux Team, startdatum 31 mei.
• Cuba, startdatum 31 juli.
Twee landen zijn nog niet bevestigd.

2. Thema toernooien
Lopende toernooien:
•
•
•
•

Leningrad Dutch halve finale.
Caro-Kann halve finale
Sokolsky finale
Siciliaans halve finale.

Voor 2022 staan de volgende twee thema toernooien op het programma:
• Weens, C25, met de begin zetten: 1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.f4 e5xf4 4.d4 Dh4+
5.Ke2, start datum 30 april
• Giuoco Pianissimo, C50, met de begin zetten:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3, startdatum 31 augustus
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3. Snelschaaktoernooi
Twee groepen zijn op 31 oktober gestart met in totaal 13 spelers die lekker vlot willen
spelen. (10 dagen voor 10 zetten!).

4. Laddertoernooi
Hier het verslag van het tweede seizoen van de NBC Ladder Competitie.
Felicitaties gaan uit naar de volgende vijf aanvallers (Marcel Knigge, Hans
Kemperman, Arnold Braam, Frans Weseman en Sjoerd de Rave) die hun
verdedigers verslagen hebben en daardoor op de ladder zijn opgeklommen.
De tabel van de tweede ronde kunt u via deze link bekijken.
De stand na de tweede ronde is als volgt.
Ranking Ranking Ranking ICCF
2022
2021
2020
ID
1
1
2
371168
2
2
3
371210
3
3
4
370584
4
4
5
370574
5
5
8
379067
6
6
9
370836
7
7
10
371268
8
8
11
370996
9
9
12
371237
10
13
16
371388
11
11
14
371436
12
15
20
371064
13
10
13
379074
14
14
17
370870
15
12
15
371314
16
19
23
371504
17
17
21
371030
18
18
22
371346
19
16
19
370750
20
20
26
371430
21
21
27
370678

Title
CCE
CCE

Name
Schreuders
Vliet
Groot
Kögeler
Metsemakers
Schenning
Dam
Lonnee
Hospers
Knigge
Engels
Kemperman
Jong
Rotte
Dijk
Braam
Linden
Dekker
Sommeling
Ketelaars
Vaessen
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

25
23
24
22
26
27
28
29
33
31
32
30

34

34

35
36
37
38

35
36
37
38

N/A
N/A
N/A
28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

371026 CCM
379184 CCE
370301

Weseman
Doorn
Heijnens

371333
371434

Miedema
Bieringa

371198
371503
371234
371523
371474
371546
379186
371542
371532
371540
371112

Leijen
De Vos
Vriens
Rave de
Dahlkamp
Engen van
Bes
Scheijndel
van
Veld
Versteeg
Boer

371331

Verbiest

Op 28 Februari zal de derde ronde van ons Laddertoernooi starten, met wederom
een looptijd van 12 maanden.
In de derde ronde zijn alle spelers met een oneven plaats de verdedigers en alle
even spelers de aanvallers.
De inschrijving voor de derde ronde is van 1 januari tot en met 31 januari 2022.
Een aparte mail zal verstuurd worden.
Nieuwe spelers zijn uiteraard welkom, maar die starten onderaan de ladder.
Dit tournooi is een uitstekende gelegenheid om twee wedstrijden (een met wit en een
met zwart) tegen een tegenstander te spelen met een ongeveer dezelfde rating.
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Van de Redactie

Postschaak
Helaas is Postschaak een letterlijk uitstervende discipline. Zo zijn onlangs 2
Nederlandse postschakers overleden, waaraan elders in dit nummer aandacht wordt
besteed. Maar ook 2 Finse tegenstanders zijn onlangs overleden, waaronder de
tegenstander van Joost Kerssemakers, die bijna op hetzelfde moment kwam te
overlijden.
Maar zolang er liefhebbers zijn blijf ik postwedstrijden organiseren.
Op korte termijn wil ik een nieuw toernooi opstarten (startdatum 1 januari 2022).
Mocht u interesse hebben graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij mij per post of
email: henkschulenberg@delta.nl
En voor begin volgend jaar nog een vriendschappelijke postmatch.
In de lopende matches staan we tegen Zweden met 2½ - 5½ achter, met nog 10
lopende partijen.
Tegen Finland staat het gelijk met nog 3 lopende partijen.
H.A.T.S.
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Reglementswijzigingen ICCF
Hieronder volgt een samenvatting van de veranderingen van ICCF regels en
procedures naar aanleiding van het recent gehouden 2021 ICCF Congress.
Wij hebben de veranderingen, die zijn van belang voor spelers, voor u vertaald:
1. Vanaf 1/1/2022, zal een aantal ICCF toernooi tarieven verlaagd worden.
(2021-025). (Zie vorige Nieuwsbrief. Red.)
2. Geld is gereserveerd en een plan is goedgekeurd om een ratings statisticus
expert te consulteren om te bekijken hoe het ICCF rating systeem het beste
gewijzigd kan worden. Zie 2021-033 voor details.
3. Goedgekeurd is de proef met het volgende nieuwe type event:
"Het organiseren van drie double round robin, toernooien zonder rating met 7
spelers, met ongeveer gelijke rating, met random opening posities, die uit een
lijst getrokken worden. De toernooien draaien onder een 302-daagse triple
block tijdcontrole zodat het Congress van 2020 dit kan reviewen en met
voorstellen kan komen. Voor ieder paar wedstrijden, dat gespeeld wordt, zal
een andere willekeurige openingspositie gebruikt worden. Deelname in deze
oefenwedstrijden zal gratis zijn voor voor geselecteerde vrijwilligers. Het is
ook van belang op te merken dat het gebruik van triple block in deze
oefenwedstrijden alleen nodig is om terug te kunnen rapporteren op het
Congres in 2022 en een toekomstige ontwikkeling van dit systeem hoeft niet
per sé verbonden worden met een specifiek tijdcontrole systeem," (2021-039)
4. Vanaf 1/1/2022, kan in geen enkel ICCF event met spelen begonnen worden
vóór de officiële startdatum, hoewel de events tenminste een week van
tevoren online gezet worden. (2021-010)
5. Vanaf 1/1/2022, zullen spelers in ICCF toernooien, waar promotie mogelijk is,
alleen promoveren als de speler een a plus-score (>50% van het totaal te
behalen aantal punten.. (2021-011)
6. Zodra het op de server kan worden geïmplementeerd, zullen spelers de
mogelijkheid hebben hun eigen terugtrekking te regelen, opgeven van
meerdere partijen of het nemen van vakantie in meerdere partijen

tegelijkertijd.. Boven ieder bord komt een nieuw menu item met een titel als
"stop alle wedstrijden". Spelers, die al hun wedstrijden in tenminste één
toernooi en mogelijk voor al hun wedstrijden willen beëindigen, krijgen de
mogelijkheid om dit direct en eenvoudig te doen. De Terugtrek optie heeft tot
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gevolg: (a) alle wedstrijden van de speler worden gestopt en voor arbitrage
verzonden (of in zeldzame gevallen gecanceld), (b) de speler wordt
geregistreerd met een geaccepteerde terugtrekking en (c) de speler wordt 6
maanden geschorst voor alle ICCF toernooi registraties en deelname. (Dit is
wat een geaccepteerde terugtrekking al Jaren tot gevolgd heeft gehad. Het
enige verschil is dat een speler het direct kan laten registreren.)
De "geef alle wedstrijden op" optie is bedoeld voor de situatie, waar de speler
enige tijd met spelen moet stoppen, maar de schorsing voor 6 maanden, die
een geaccepteerde terugtrekking tot gevolg heeft, wil vermijden. De "geef alle
partijen op” optie kan gebruikt worden voor één toernooi of voor alle
toernooien waarin de speler deelneemt.
7. De "neem alle vakantie op" optie is om met onmiddellijke ingang al het
resterende verlof op de server te registreren (in alle wedstrijden in één
toernooi of alle wedstrijden in alle toernooien). De "neem alle vakantie" optie
is voor spelers die verwachten in de nabije toekomst het spelen te kunnen
hervatten en hun klokken tijdelijk willen stoppen. (Als het spelen hervat wordt,
kan alle ongebruikte vakantie teruggegeven worden om later te gebruiken.)
8. De exacte implementatiedatum van deze menuoptie is op het ogenblik niet
bekend, maar er wordt nu al aan gewerkt. (2021-018)
9. Omdat voor de Post toernooien aanzienlijk minder geregistreerd wordt,
zullen de WT/H en WT/M toernooien gecombineerd worden en WT/A
genoemd worden. Sommige andere details zullen in dat geval ook
veranderen. (2021-026)
10. De laatste regel van Regel 1.2.4.6 zal worden weggehaald. Deze verandering
wijzigt de regels zoals oorspronkelijk twee jaar geleden verwacht werd en zal
hier verder niet worden beschreven. Zie 2021-009 voor details.
A.V.
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Blunders – zeer korte partijen

Van onze voorzitter kregen we de volgende 5 korte partijen:

1. Franse slag
Wit: Van Vugt, Wim H
Zwart: Loison, Franck
Event "AJEC/Jub80/gr25 (FRA)"
2017.06.01
1. e4 e5 2. Pf3 d6 3. d4 f5 4. Lc4 h6 5.
Pe5x de5x 6. Dh5+ Ke7
7. Df7+ Kd6 8. Dd5+ Ke7 9. De5x+
(Opgegeven) 1-0

Figuur 7 Franse slag - slotstand
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2. Tweepaardenspel
Wit: Van Vugt, Wim H (2268) Zwart: Tornow,
Michael (2254)
Event "SM-00442"
2021.03.19
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cd4x 4. Pd4x Pf6 5.
Pc3 e5 6. Pdb5 d6
7.Lg5 h6 8. Lf6x gf6x 9. Pd5 (Opgegeven) 1-0
Deze vreemde openingsfout is vaker gemaakt
op hoog niveau. o.a. in de partij Janos Dudas
(2400) – Sandor Farago (2330) Boedapest
1997.
Figuur 8 Tweepaarden spel - slotstand

3. Paardenjacht
Wit: Gavriel, Tryfon Costas (2215) Zwart : Van
Vugt, Wim H (2215)
Event "Casual Game #2"
2003
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 4. Lc6x bc6x 5.
Pe5x De7 6. Pc4 d5
7. Pe3 f4 Opgegeven. 0-1
(na 7... f4 8. Pf1 De4x+ 9. De2 De2x+
10. Ke2x Ld6 staat wit wel slecht maar reden
tot opgeven?)

Figuur 9 Paardenjacht - slotstand
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4. Hanstein gambiet
Event "corr NBC"
1985
Wit: Oomen, Rens Zwart: Van Vugt, Wim H
1. e4 e5 2. f4 ef4x 3. Pf3 h6 4. Lc4 g5
5. d4 Lg7 6. O-O d6
7. c3 Pc6 (Het Hanstein gambiet, een solide
manier om het Koningsgambiet te bestrijden.)
8. g3 Lh3 9. f4x Dd7 10. Tf2 Pf6
11. De1 O-O-O 12. Lb5 The8
13. e5 de5x Opgegeven. 0-1

Figuur 10 Hanstein gambiet - slotstand

5. illegalen
Event "TT15/98/4"
1998
Wit: Van Vugt, Wim H (2000)
Zwart: Anderson, John R
Deze partij werd per post gespeeld, waarbij de
zetten in de numerieke notatie
verstuurd werden. (e2-e4 = 5254 etc.)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 4. d4 fe4x
5. Pxe5 Pxe5 6. de5x c6 7. Pc3 cb5x 8. Pxe4
(Hierna speelde zwart
8..,4846 (8...Dd6x) en wit 9.5446 (9. Pd6x,
de
onmogelijke dame wordt hier geslagen) in
Figuur 11 illegalen – stand na 8. Pxe4
de hoop dat na deze twee illegale zetten zwart
onmiddellijk zou opgeven, hetgeen gebeurde. Hiermee was de partij beëindigd
zonder protestmogelijkheid, want zoals de FIDE regels zeggen: opgeven beëindigt
de partij onmiddellijk (regel 5.1.b). 1-0
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6. Zwitsers
In de partij Anton Versteeg 2039 – peter Burri
2020, in WS/H 844 gebeurde het volgende:
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6
5. f3 0-0 6. Le3 c5 7. Pge2 Pc6 8. d5 Pd4 ??
en na 9. Pd4x cd4x 10. Ld4x gaf zwart op 1-0

Figuur 12 Zwitsers – stand na 8. . .
Pd4??

Tot slot enkele partijen, die Joop Janssen voor
ons verzameld heeft:

Dameoffer
De partij Huib Vriens – Bert Hassing in voorronde 2 in het Veteranen Kampioenschap
2021 eindigde snel:
1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cd4x 4. Pd4x e5
5. Lb5+ Ld7 6. Ld7x+ Dd7x 7. Pe2 Pf6
8. Pbc3 Le7 9. Pg3 Pc6 10. Le3 O-O
11. Pf5 Pd4 12. Ld4x ed4x 13. Dd4x d5
14. Pd5x Tfe8 15. Pf6x+ 1-0

Figuur 13 Dameoffer - slotstand
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8. Veteranen
De Partij Kay Thiely (2007) – Ladislav Pirhala
(2311) in voorronde 20 van de ICCF Veterans
World Cup 13 eindigde na 11 zetten in een
nederlaag van de zwartspeler, met een rating
die ruim 300 punten hoger was:
1. c4 Pf6 2. g3 e5 3. Lg2 Lc5 4. e3 d5 5. cxd5
Pd5x 6. Pf3 Pc6 7. O-O O-O 8. Pc3 Le6
9. d4 ed4x 10. Pd4x Le7
11. Pe6x 1-0

Figuur 14 Veteranen - slotstand

9. Paardoffer
De partij Kazimierz Suwara (2168p), - Lubomír Vrana (2227), in voorronde 17 van
de ICCF Veterans World Cup 13 pr 17 eindigde binnen 10 zetten in een overwinning
van de Pool met een tijdelijke rating van 2168.
1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. O-O Pe4x 5. Lc6x dc6x
6. Pe5x Le7 7. Te1 O-O 8. Te4x 1-0

Figuur 15 Paardoffer - slotstand
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10. Dame in gevaar
De partij tussen de Argentijn CCM Carlos
Vieites (2393) en de Duitse IM Manfred Dorer
(2351) in de ICCF Veterans World Cup 12 SF
3 verliep als volgt:
1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. Pf3 Pc6 4. e4 Lb4
5. d3 d6 6. a3 Lc5 7. b4 Lb6 8. Le3 O-O
9. Le2 Le3x (beter is Lg4)
10. fe3x Pe7 11. a4 Pg6
12. O-O c6 13. a5 De7 14. Dc2 Ld7
15. d4 d5 16. ed5x Db4x 17. Pxe5 1-0

Figuur 16 Dame in gevaar - slotstand

11. Remisevariant
In de partij Boris Lanin (2125) – Dirceu Cleto
Jr, (2195) gespeeld in Veterans WC13 /pr 15,
trapte de witspeler in een remisevalkuil, die al
een keer of veertig eerder gelukt is:
1 .e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. f4 Lg7 5. Pf3 c5
6. Lb5+ Ld7 7. e5 Pg4 8. e6 e6x 9. Pg5 Lb5x
10. Pxe6 Lxd4 11. Pxd8 Lf2+
(ook 11. Pb5x Da5+ 12. c3 Lf2+ is eeuwig
schaak).
1/2-1/2

Figuur 17 Remisevariant – na 10. . .Lxd4
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12. Lopers
De partij Egger, Reto (2363) - Risquet,
Carmelo (2368) in
ICCF Veterans World Cup 13 pr 17 eindigde
vrij onverwacht:

Figuur 18 Lopers- slotstand

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 O-O
5. e4 d5 6. e5 Pe4 7. Ld3 c5 8. Pf3 cd4x
9. Pd4x Pd7 10. Lf4 Dh4 11 .g3 Dh3 12. O-OO Pc3x
13. bc3x La3+ 14. Kb1 Pb6 15. Lf1 Dh5
16. Le2 Dg6 17. Ld3 Dh5 18. g4 1-0
Zwart gaf hier op, hoewel er weinig aan de
hand lijkt te zijn. Wit krijgt echter groot
voordeel na 18. …, Dh4 19. Pf3 Thg1!
20 . Df3x 21. Lh7x+ Kh8 22. Tg7x Kg7x
23. Tg1+ Kh8 24. Lh6

13. Milde of wilde?

Figuur 19 Milde of wilde? - slotstand

In de partij in de Nol van ‘t Riet Memorial
Group C tussen de Zwitser CCM Lars
Milde(2259) en de Fin CCE Ake Vitala (2275)
was het snel afgelopen na: 1. e4 c6 2. Pf3 d5
3. Pc3 Pf6 4. e5 Pe4 5. Pe2 Db6
6. d4 e6 7. Pg3 c5 8. Ld3 Pg3x
9. fg3x cd4x 10. O-O h6 11. Ph4
en zwart gaf op. 1-0
Na bijv. 11. . . . Pc6 12. Dh5 staat hij
inderdaad erg slecht.
Ook in de partij in 2018 tussen
Nikita Petrov (2599) en Matthias Kierzek
(2224) liep het slecht af voor zwart na 10. . . .,
cd4x 11. Ph4 Pc6 12. Dh5 Pd8 13. Ld2 Le7
14. Kh1 Tf8 15. b4 Kd7 16. a4 Lb4x 17. Lb5+

A.V.
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Heeft u ook een zeer korte partij (minder dan 20 zetten() gewonnen of verloren,
dan kunt u hem in deze rubriek laten bewonderen Liefst met details zoals naam van het toernooi, datum, naam van de spelers en
eventuele opmerkingen
Graag sturen naar redactie@correspondentieschaken.nl
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Rating nieuws.
Top 25 NL 2021
Op 1 september is de nieuwe ICCF ratinglijst 2021/4 gepubliceerd met onder andere
de Nederlandse correspondentieschakers. De 25 sterkste actieve Nederlandse
correspondentieschakers met links de rating van 2021/4 en daarnaast de rating van
2020/4 zijn:
2021
2020
Titel
Naam
Aantal rating
Aantal rating verschil
GM
Langeveld, Ron A. H.
181 2660
175 2657
6
3
GM
Hoeven, David A. van der
183 2639
172 2643
11
-4
GMf
l'Ami, Erwin
12 2628
12 ***
Offringa, Tjaart
81 2598
16 2493
65 105
SIM
Burg, Twan
66 2566
61 2567
5
-1
GM
Plomp, Michiel P.
479 2553
465 2554
14
-1
SIM
Tulfer, Paul M.
110 2520
99 2521
11
-1
SIM
Raijmaekers, René C. H.
843 2512
811 2518
32
-6
SIM
Kruis, Rob P.
151 2497
139 2504
12
-7
SIM
Schroeder, Marc J. P. G.
366 2482
366 2482
0
0
GM
Kuiper, Jacques
297 2471
294 2474
3
-3
IM
Bleker, Frits
348 2457
322 2450
26
7
IM
Hof, Eric van 't
193 2447
190 2452
3
-5
GM
Unen, J. Hans van
765 2443
735 2453
30 -10
IM
Ritsema, Ronald J. E.
304 2436
304 2436
0
0
IM
Oudheusden, Willem A.
137 2433
122 2431
15
2
IM
Willigen, Jan Willem van
578 2432
552 2437
26
-5
IM
Seben, Edgar van
110 2426
91 2423
19
3
CCM Engelen, Johan
324 2412
270 2406
54
6
SIM
Jansen, Joop
503 2403
503 2403
0
0
Hooft, Diederic 't
20 2402
20 2402
0
0
CCM Koelewijn, Alex
290 2401
249 2398
41
3
IM
Heer, Machiel de
136 2399
136 2399
0
0
CCM Stigter, John
196 2399
164 2384
32 15
CCM Vliet, Erik van
287 2399
237 2400
50
-1
GM = Grandmaster, GMf Grandmaster Fide, SIM = Senior International Master,
IM = International Master, CCM = Correspondence Chess Master,
CCE = Correspondence Chess Expert.
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Top 25 Stijgers 2021
aantal
2020 Q4

58

88
328
206
16
663
208
576
65
92
401
33
408
35
44

rating

nr

Naam

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1687
1800
1800
1916
2174
1740
2100
1917
1800
2493
2020
2019
2179
2201
2037
1967
2099
2081
2131
2229

371503
371542
371505
371523
371540
371557
371430
371499
371528
371388
370712
371064
371493
370982
371532
371502
370603
379074
370353
371398
371073
370548
371169
371126
371434
371467

De Vos, Peter
Scheijndel, Tobi van
Verheij, Willem
Rave de, Sjoerd
Versteeg, Anton
Slabinskii, Denis
Ketelaars, Arie
Meijers, John
Kuijpers, Jannick
Knigge, Marcel
Smeets, P. M. V. E.
Kemperman, Hans
Gutkind, Kedem
Smit, Frans P.
Veld, Eric
Offringa, Tjaart
Gool, Jeroen J. W. van
Jong, Ewoud T. 't
Galjé, Hans
Donk, Diederik van
Duiven, Geert
Spierenburg, Pieter
Groenendijk, Patrick
Taffijn, Martien
Bieringa, Ronald J. J.
Eijkenboom, Raph

CCE
CCE

CCE
CCE

aantal
2021 Q4
53
28
14
15
64
19
94
16
34
124
16
371
28
237
30
81
695
237
727
87
112
430
68
532
53
60

rating verschil Plaats
2248
2231
2187
2123
2115
2105
1957
2053
1985
2082
2334
1885
2243
2057
1932
2598
2119
2115
2242
2263
2098
2026
2155
2132
2182
2280

448
431
387
323
315
305
270
253
185
166
160
145
143
140
132
105
99
96
63
62
61
59
56
51
51
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A.V.
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Rating berekening.
Hieronder proberen we de berekening van ratings, die ieder kwartaal plaatsvindt, in
hopelijk begrijpelijke termen uit te leggen.
Voor spelers, die nog geen 12 partijen hebben gespeeld wordt een andere formule
gebruikt, waardoor ze sneller kunnen dalen of stijgen. We behandelen hier de
berekening voor het merendeel van de spelers.
∆r: Delta R of rating wijziging, kan positief of negatief zijn.
De formule om de verwachte uitslag, Wv, van een partij tussen twee spelers uit te
rekenen is:
Wv =1/(1+10^(-(D)/640))
waar D het verschil in rating met de tegenstander is, negatief of positief en Wv het
verwachte resultaat, een getal tussen 0 en 1 met 4 decimalen.
Deze formule is gebaseerd op de Normaalvergelijking in de wiskunde.
We gaan die hier nu niet uitleggen. Kopieer de formule naar een spreadsheet, om
zelf ratingberekeningen te doen.

De nieuwe rating van een speler met een gepubliceerde rating (gebaseerd op 12 of
meer wedstrijden) vanuit de vorige periode wordt berekend door:
Rn = Ro + S∆R
•
•
•

Rn is de nieuwe rating van de speler,
Ro is de oude rating van de speler,
S∆R het totaal van alle veranderingen in alle wedstrijden gedurende de rating
periode.
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Berekening van de verandering van de rating na één kwartaal wordt gedaan door:
∆R = k * ∆W = k * (W - Wv)
•
•
•
•

∆R is de verandering van de rating voor een wedstrijd, afgerond op 4
decimalen,
W is het resultaat van de wedstrijd (1, ½, 0),
Wv het verwachte resultaat van de wedstrijd uit de formule hierboven,
k is de wegingsfactor (of: de ontwikkelingscoëfficiënt) en blijft het hele kwartaal
onveranderd..

het verwachte resultaat Wv is een percentage, dat uit de formule hierboven komt,
gebaseerd op het verschil van de rating van de speler en de rating van de
tegenstander zoals hierboven uitgelegd.
Als het verschil in rating groter dan 560 is, wordt 560 gebruikt voor de berekening.
Wv = 1 / (1+ 10 ^(-D/640))
Wv wordt naar boven afgerond tot 4 decimalen, als de vijfde decimaal 5 of hoger is
en anders naar beneden afgerond.
De ontwikkelingscoëfficiënt k wordt gebruikt als een stabilisatiefactor in het
ratingsysteem:
k=r*g
•
•
•

r = 10 als Ro>2400
r = 70 - Ro / 40 als Ro tussen 2000 en 2400 ligt
r = 20 als Ro < 2000

• g=1 als gn>80 (gn = aantal gespeelde partijen aan het begin van de periode)
• g = 1.4 - gn / 200 als gn tussen de 30 en de 80 ligt.
• g = 1.25 als gn < 30
Ro de oude (dat is: de meest recent berekende) rating van de speler
gn het totaal aantal wedstrijden met rating van deze speler
k wordt afgerond op 4 decimalen, naar boven als de vijfde decimaal 5 of groter is an
anders naar beneden
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Een voorbeeld:
Speler A met Ro 2015 en met 64 wedstrijden heeft gewonnen van een speler met
1863 en gelijkgespeeld tegen spelers met een rating van 2248, 2017 en 2150.
Bij het begin van deze partijen was zijn rating 2039 en de berekening is dan:
R1
2039
2039
2039
2039
Totaal

R2 Verschil Wv
result
1863
176
0,6532 1,0
2248
-209
0,3204 0,5
2017
22
0,5198 0,5
2150
-111
0,4015 0,5
1,8949

2,5

dR
6,41
3,32
-0,37
1,82

r
17,13
17,13
17,13
17,13

g
1,08
1,08
1,08
1,08

k=r*g
18,4950
18,4950
18,4950
18,4950

11,19

Het verwachte totaal resultaat was 1,8949, het resultaat was 2,5 en het verschil,
0,6051 vermenigvuldigd met k, de wegingsfactor, die hier 18,4950 is, geeft de
ratingwijziging, een verhoging van 11,19 in dit geval en dus wordt de nieuwe rating
als er in dat kwartaal geen uitslagen bijkomen: 2115+11=2126. De rating wordt
afgerond tot een geheel getal.

A.V.
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Mat in 49
In de partij in WS/O 1300 tussen Anton
Versteeg en de Oostenrijker Graham
Patterson, beiden toen met een
provisionele rating van 1800 was de
stelling na 44 zetten:

Figuur 21 Stand na 54. Dc4x+

Figuur 20 Versteeg – Patterson
na 44. Dh4

Wit staat wel beter maar de winst is
met de dames op het bord lang niet
eenvoudig.
Eerst maar wat pionnen opruimen:
45 Db5x, Te1+ 46. Te1x De1x+
47. Kg2 De2+ 48. Kg3 De1+
49. Kg4 h5+ 50. Kg5 De7+
51. Kg6x (de koning is ook een stuk,
zou Weenink zeggen) Dd6+
52. Kg5 Dd2+ 53. f4 Dh2x
54. Dc4x+.
Zie diagram rechts.
Na deze zet maar eens kijken naar de
Lomonosov tables, zal wel remise zijn,
maar zie: Wit geeft mat in 49!

54... Kf8 55. Dc5+ Kg8
Hier de claim ingediend, die een dag
later werd toegewezen: 1-0
Voor de liefhebbers volgt hier de rest
van het mat in 49: 56. b4 h4
57. Dd5+ Kf8 58. Dd8+ Kf7
59. Df6+ Ke8 60. Dh8+ Kd7

Figuur 22 na 60. . . Kd7

Daar gaat zwarts laatste pion. Nu met
de f-pion oprukken en tegelijkertijd de
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witte koning extra bescherming tegen
schaak van de zwarte dame geven:
61. Dh4x Dd2 62. Dh7+ Kc6
63. Df5 Db4x 64. Dc8+ Kd5
65. Dd7+ Kc4 66. f5 Dc5
67. Kg6 Dg1+ 68. Kf7 Kc3
69. f6 Dg5 70. Db7 Df4
71. Db6 Kc2 72. Ke7 Dh4
73. De6 Kb2 74. Kd6 Dd4+
75. Kc6 Da7 76. f7 Da6+
77. Kd7 Da7+ 78. Kd8 Da8+
79. Ke7 Db7+ 80. Kf6 Df3+
81. Kg7 Db7 82. Df5 Dc7
83. Dg6 Ka2 84. Da6+ Kb2
85. Kg8 Dg3+ 86. Kh7 Df3
87. Db6+ Ka2 88. Da7+ Kb3
89. Db8+ Ka4

Figuur 24 Stand na 97. . . . Dd4

Deze laatste zet betekent dameruil en
dan is het snel uit.
98. Dd7+ Dd7x+ 99. Kd7x Ka3
100. Db1 Ka4 101. Kd6 Ka3
102. Kc5 Ka4
103 Db4#
Goed dat de Eindspel Databases er
zijn, want nu bespaart het wit, gezien
het tempo van zwart van 1 zet per
week, ongeveer een jaar spelen.
A.V.

Figuur 23 stand na 89. . . . Ka4

Na promotie kan de tweede dame
helpen om de koning uit het eeuwig
schaak te houden.
90. f8=D Dh3+ 91. Dh6 Dd7+
92. Dg7 Dh3+ 93. Kg8 De6+
94. Kf8 Df5+ 95. Df7 Dc5+
96. Ke8 De3+ 97. De7 Dd4
Zie diagram rechts.
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Henri Weenink.
Ook in dit nummer aandacht voor de te vroeg overleden schaker Henri Weenink.
Hij was geboren in Amsterdam 1892 en dus 7 jaar ouder dan Max Euwe,
Helaas door Tuberculose veel te jong gestorven in 1931.
Hij was in de jaren twintig een van de sterkste schakers van Nederland.
Behalve bordschaak was hij ook auteur van schaakproblemen en eindspelstudies en
auteur van een een standaardwerk over schaakproblemen in 1921:
Het Schaakprobleem, ideeën en scholen en ook had hij een schaakrubriek in de
Oprechte Haarlemsche Courant.
Na zijn voortijdig overlijden kwam een gedenkboek uit in samenwerking van het
Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap en de Bond van Probleemvrienden, waar
ook Euwe aan meegewerkt heeft en waar we regelmatig uit zullen putten.

De moord op de schaakmeester.
(Rubriek 1 April 1923).
(Een wáárachtig detectiveverhaal uit de oorlogstijd).
Roosendaal! De D-trein Amsterdam-Vlissingen waarmee ik van verlof terugkeerde
naar mijn mobilisatie-standplaats stopte en ik moest hier wachten op de aansluiting
uit Rotterdam. We waren mooi op tijd en zouden dus wel een flink half uur moeten
wachten. Ik stapte dus uit om mij wat te vertreden en in de stationsrestauratie een
kop koffie te drinken. Het was dit keer een vervelende reis geweest: weinig
passagiers en geen enkele kennis.
Weinig vermoedde ik, dat het laatste gedeelte van de reis tot het emotioneelste zou
behoren, dat ik ooit maakte.
Toen ik de Rotterdamse trein hoorde binnenrollen,
zocht ik mijn coupé weer op; het was altijd beter zijn
plaatsje te bezetten voor het geval, dat de
Rotterdamse trein veel passagiers aanvoerde. Juist
toen ik instapte, zag ik mijn schaakvriend Wats op het
perron lopen. Had ik maar eerder geweten, dat die in
de trein aanwezig was; we hadden dan heel wat
partijtjes kunnen afwerken! Enfin, ik zou nog wel eens
door de trein gaan wandelen als 't niet vol liep en ik
niet bang behoefde te zijn mijn plaats te verliezen. En
daarop scheen inderdaad veel kans te bestaan: er was
Figuur 25
al heel weinig publiek en ik zat nog altijd alleen. Juist
Correspondentieschaak
toen de trein zou vertrekken sprong een reiziger in mijn
wagon en kwam door de gang regelrecht op mijn
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coupé af. Het was Spits, een inspecteur van politie, die ik als een heel scherpzinnig
schaakspeler kende en die in zijn vak ook een van de besten scheen te zijn. Hij was
nu werkzaam bij de centrale recherche en kreeg dikwijls zeer belangrijke opdrachten.
„Je

had mij gauw in de gaten" zei ik, nadat de eerste begroeting achter de rug was.
„]a, ik ben nu eenmaal gewend de toestanden vlug op te nemen
en toen ik je zag zitten, leek het mij wel zo gezellig om met je mee te reizen naar
Vlissingen. Te meer, waar ik je eens om “advies wilde vragen." En, de daad bij het
woord voegende, spreidde Spits een pak schaakdiagrammen voor mij uit, waarvan ik
er hier maar een afbeeld, omdat ze er allemaal zo'n beetje hetzelfde uitzagen en er
verder niets bij stond. Dat zal zwart wel kunnen winnen", merkte ik op, verwonderd,
dat Spits mij over zo'n eenvoudig eindspelletje om raad wilde vragen.
Tot mijn verbazing antwoordde hij-: „jij wilt natuurlijk dadelijk weer gaan schaken.
Maar acht je het waarschijnlijk, dat iemand die zo'n stelling krijgt voor wit in een
correspondentiepartij, blijft doorspelen? Zoiets geeft iedereen op, nietwaar? En nu
zal ik je vertellen, waar 't hier eigenlijk om gaat. Ik heb er mij al suf over gedacht,
welk geheimschrift achter die diagrammen verborgen is, maar ik zie er nog geen gat
in. De kwestie is deze: wat ik je vertel is natuurlijk ,zeer vertrouwelijk . . .”
„Ik zal zwijgen als Schelfhout."
„Goed dan. In Rotterdam woont een zekere Schmidt, die hoogstwaarschijnlijk een
Duitse geheime agent is. Sedert enige maanden toont dat heerschap een ongewone
belangstelling voor het schaakspel. Hij speelt zogenaamde correspondentiepartijen
met mensen in Vlissingen ,Hoek van Holland, IJmuiden en West-Terschelling, zoals
je ziet de plaatsen vanwaar de stoombootdiensten op Engeland ons land verlaten.
En of er nu verband is tussen die „correspondentipartijen" waarvan je hier enige
standen voor je ziet, en de laatste torpederingen is niet uitgemaakt, doch een feit is
het, dat die onrustbarend toenamen sinds deze „eindspelen" gespeeld werden."
Ik wilde juist de stapel diagrammen eens nauwkeuriger bestuderen, toen Spits ze
plotseling weggriste en in z'n zak stak. Zijn speurdersoor had de conducteur horen
aankomen, die de kaartjes kwam controleren. Ik moest onwillekeurig glimlachen om
de overdreven voorzichtigheid van de inspecteur; alsof die
conducteur zou letten op een paar schaakdiagrammen.
Toevallig bleek echter deze conducteur belang te stellen in het schaakspel, Want
toen hij een partijstand zag, die op een zakschaakbordje stond en waarmee ik mij
voor Roosendaal de tijd gekort had, zei hij, blijkbaar in de mening, dat ik met mijn
vriend zat te spelen: „Er zijn vandaag weinig passagiers, heren, maar er schijnen
heel wat schakers bij te zijn. In de tweede wagon zitten een paar heren, die al van
Amsterdam af zitten te spelen.
Dat zijn zeker grote spelers."
Dadelijk dacht ik aan Wats, die, terwijl ik mij zat te vervelen, aldaar
„schaakgezelschap" had gehad. Daarom vroeg ik de conducteur: „Is een van die
heren een verschrikkelijk dikke man met een bleek gezicht en geel haar?"
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Terstond zei de conducteur: „Juist, mijnheer, en de ander is een klein, mager heertje
met een bril op en pikzwart haar, die Duits spreekt. Maar ik geloof
niet, dat het een Duitser is, het is geen Duits type. Waar hem dat zo precies in zit
weet ik niet, maar ik krijg nu al dertig jaar lang mensen van allerlei nationaliteit te
zien, zodat ik wel zo'n beetje weet wat voor landslui het zijn. Maar deze kan ik niet
thuis brengen." Ik onderbrak de spraakzame conducteur en zei: „Het zal de
Roemeense schaakmeester, Ranja zijn. Het signalement klopt en bovendien heb ik
hem in Amsterdam ontmoet. Hij zou naar Engeland gaan. Ik wist niet, dat hij al zo
gauw ons land verlaten ging. Ga je mee, Spits, om Ranja en Wats op te zoeken?"
We waren inmiddels in Vlake aangekomen en de conducteur had ons verlaten om
zijn dienst te doen. Ik keek nog even naar buiten of ik soms militaire kennissen zag,
die met het stoomtrammetje naar Hansweerd en verder „over 't water" moesten.
Op 't kleine, slecht verlichte perron was het vol soldaten, maar kennissen zag ik niet,
zodat we, zodra de trein zich in beweging zette, op zoek gingen naar de
gesignaleerde schakers. Spits scheen wel te begrijpen, dat hij mij voorlopig toch niet
bewegen kon om naar zijn geheimzinnige diagrammen te kijken.
We vonden de gezochten niet zo gemakkelijk als we dachten. In de coupés, die we
voorbijgingen, zaten vreemden en alleen een coupé, waar het licht getemperd was
en de gordijntjes dichtgeschoven, hadden we nog niet geïnspecteerd. Want het
kwam ons niet waarschijnlijk voor, dat Ranja en Wats zouden zijn gaan slapen. Maar
we hadden in alle andere coupés gekeken, dus schoof ik de deur open en. . . . bleef
ontsteld in de ingang staan! Spits, die zijn bezinning nooit verliest, schoof mij op zij
en trok de kap van het licht open. Duidelijker bleek toen, wat mij zo had laten
schrikken. Ranja, want hij was het, was vermoord! Hij zat voorover geleund, als in
studie over een schaakbordje, dat op het opgeklapte
tafeltje stond. Een afgrijselijke snee in zijn hals en
klonters geronnen bloed toonden maar al te duidelijk,
hoe hij vermoord was. De schommeling van de trein,
die het lijk van de grote schaakmeester allerlei
schokkende bewegingen deed maken, verhoogde
nog de vreselijke indruk. Nog gaat een huivering
door mij heen, als ik aan dat ontzettend schouwspel
terugdenk.
Het is eigenaardig, dat men in ogenblikken van grote
emotie aandacht kan hebben voor onbetekenende
bijkomstigheden en details scherp waarneemt. Zo
nam ik b.v. de stand op van de partij, die op Ranja's
Figuur 26 Zakschaakspel
zakschaakspel stond; het was de bovenstaande
stelling:
Onwillekeurig analyseerde ik de stand. Zwart had zeker het laatst Kd3x gespeeld en
wit moest nu trachten met c5 remise te bereiken. Zou dat lukken?
Spits had zich intussen nuttiger bezig gehouden en, nadat hij de vermoorde
zorgvuldig onderzocht had en zijn koffertje doorsnuffeld, zei hij: „Waar is Wats?"
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Deze nuchtere vraag was welgeschikt om mij tot de gruwelijke werkelijkheid terug te
roepen. Want wie had Ranja vermoord?
Was er niet alle reden om Wats hiervan te verdenken? Even moest ik glimlachen,
ondanks de tragiek van de toestand. Want ik kon mij de bedaarde, goedmoedige
dikzak moeilijk als een moordenaar voorstellen. Een leugentje in een
schaaktijdschrift, dat leek mij wel zowat de ernstigste misdaad, waartoe hij in staat
was. Maar toch, de vraag van Spits bewees duidelijk, dat hij Wats als de mogelijke
dader beschouwde.
„Wij zullen de conducteur moeten waarschuwen", zei ik, „misschien weet die nog iets
te vertellen."
De conducteur was gauw gevonden en hij ontstelde begrijpelijkerwijze toen hij zag,
wat er gebeurd was.
Spits maakte zich bekend als politieman en stelde de conducteur enige vragen:
„Wanneer bent u 't laatst in deze coupé geweest?"
„Kort voordat ik uw kaartjes kwam nazien; na die tijd ben ik er niet meer geweest."
„Wie waren er in deze coupé?"
„Alleen die vermoorde mijnheer en die mijnheer, waarmee hij zat te schaken. Die is
zeker in Vlake uitgestapt."
„U schijnt zelf schaakspeler te zijn; hebt u er ook op gelet of de heren deze stelling al
bereikt hadden?" En Spits wees op het zakschaakspel. De conducteur aarzelde even
en zei toen: „]a, ik herinner mij, dat mijnheer Ranja zei, dat et remise werd met c4-c5
en dat die dikke mijnheer toen zei: „Das wird Ihnen nicht glatt sitzen."
„En dát zal jou niet glad zitten" zei Spits en voordat ik van mijn verbazing bekomen
was, stond de conducteur geboeid voor ons. Hij was doodsbleek geworden, werd
vervolgens groen en daarna rood, zakte op de bank neer en barstte in snikken uit.
„Je kunt nog veel goedmaken, als je mij dadelijk het geheimschrift van die
correspondentiekaarten verklaart", zei Spits, „dan worden wellicht veel
mensenlevens gered en heeft Ranja niet vergeefs zijn leven gelaten in dienst van zijn
vaderland."
Met klimmende verbazing had ik dit alles aangehoord. Mijn verwondering steeg nog,
toen de conducteur begon te vertellen:
„U weet alles! Waarvoor zou ik nog ontkennen. Dat geheimschrift is heel eenvoudig.
a8, c8, e8 en g8 betekent achtereenvolgens: West-Terschelling, IJmuiden, Hoek van
Holland, Vlissingen; a7, b7, ....g7 Zondag, Maandag, . . . . Zaterdag; a6 tot h4
betekent 12:00 middernacht, 1:00, 2:00, enz. a3, b3, enz. is Leith, Newcastle, Hull,
Harwich, London, Queensborough. Dat, en hij wees op het zakschaakbordje,
betekent dus, dat van Hoek van Holland naar Harwich een boot vertrekt op
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag om 8:00 's morgens en 6:00 's avonds. Ik
stuurde de berichten altijd uit Vlissingen weg en werd er goed voor betaald. 't Is
bloed- geld geweest" En de man begon weer hevig te snikken. Toen hij iets
gekalmeerd was, vervolgde hij: „Toen ik Ranja zag zitten turen op dit diagram,
vreesde ik, dat een zo scherpzinnig man de sleutel van dat geheimschrift zou
ontdekken en voordat ik goed wist wat ik deed, had ik hem doodgestoken."
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„En toen heb je met duivelse sluwheid getracht onze aandacht op de moord te
vestigen en Wats als de dader te doen voorkomen", begon thans Spits, „maar je bent
al te slim geweest! je kon niet weten, dat Wats in Roosendaal uitgestapt is, omdat hij
daar simultaan moest spelen en dat ik hem daar gesproken heb. Ik had door dat
geklets nog bijna mijn trein gemist (dit met een knipoogje in mijn richting). Maar wat
je als schaker wel kon weten, is, dat zulke partijen (en hij wees op 't bordje) in de
praktijk niet voorkomen! Want hoe komt die witte
koning op e8?" (Een nieuwe blik in mijn richting,
die ik als een verwijt voelde!) Een uitvoerig verslag
van wat er verder gebeurde, zal de lezer weinig
interesseren. Alleen stelt hij 'wellicht belang in het
volgende: . Onlangs sprak ik de directeur van de
gevangenis, waarin de conducteur thans vertoeft
en ik vroeg hem eens hoe hij 't maakte. „Och," zei
de gevangenisdirecteur, „de man maalt zo'n beetje.
Hij doet niets anders dan pionnenspelletjes
oplossen en dan knutselt hij ook van die dingetjes
in elkaar. Veel zaaks is 't geloof ik, niet, maar als 't
U interesseert, hier is er één:
Figuur 27 Eindspel

Oplossing:
1. e5 Kc5 2. Ke4 Kb6 3. Kf5 Kc7 etc.
Bewerkt door A.V.

Het volgende nummer zal rond half maart 2022 verschijnen.
Kopie graag opsturen voor 15 februari 2022 naar
redactie@correspondentieschaken.nl
Namens het bestuur en de redactie:
De beste wensen voor 2022!
Dat het voor iedereen een goed schaakjaar mag worden!
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