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SCHAAKSCHAKERINGEN № 42 
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Beste correspondentie-schaakvrienden, 
Hierbij de 2de 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. 

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 onderstaand 
adres. Ook op- of aanmerkingen, verbeteringen 
etc. kunt u naar het adres hieronder sturen. 
In deze nieuwsbrief ook enkele ingezonden 
artikelen. Zie het hoofdstuk ICCF Toernooi 
prestaties. 
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Van de voorzitter Wim van Vugt 

Beste leden, 
De zomer is in aantocht en gezien de opheffing van vrijwel alle restricties m.b.t. 
corona, niet alleen in Nederland maar ook in de meeste andere Europese 
landen, kunnen we behalve schaken er ook weer op uit om vakantie te houden 
als uw gezondheid en portemonnee dat toelaat. Helaas is de oude vrede in ons 
werelddeel danig verstoord door de inval van Rusland op 24 februari met alle 
gruwelijkheden die bij een oorlog optreden. Op wereldniveau worden de 
aanvallende landen bij praktisch alle sportbonden geschorst. Ook de ICCF heeft 
zich beraden over een aantal maatregelen na online een extra buitengewoon 
congres belegd te hebben. De belangrijkste conclusie daarvan is dat de 
nationale bonden van zowel Rusland als Wit-Rusland geschorst worden, inclusief 
hun officials, maar de individuele spelers niet. Zij kunnen blijven spelen onder de 
neutrale vlag van de ICCF. 

 
De vriendschappelijke wedstrijden tegen andere landen liepen de afgelopen 
periode iets minder succesvol qua score dan voorheen, maar bleven toch steeds 
heel dicht in de buurt van een 50% score. Thematoernooien zijn heel geschikt 
om je op bepaalde openingen goed voor te bereiden en grondige kennis op te 
doen, wat soms van pas komt bij bordpartijen of correspondentietoernooien waar 
je dikwijls met een keur van openingen geconfronteerd wordt. U vindt in deze 
Nieuwsbrief van beide type wedstrijden een kort verslag over de afgelopen 
periode. 

 
Op de ALV van april 2022 werden prijzen uitgereikt en twee ereleden benoemd 
voor hun inzet en werkzaamheden bij de NBC over meer dan 10 jaar: Joop 
Jansen en Cor van Wieringen. Verder werd het nieuwe Huishoudelijk Reglement 
door de vergadering goedgekeurd. Ook werd het Wedstrijdreglement nog eens 
kritisch onder de loep genomen met een aanpassing van de directe 
toelatingsnorm voor de finale van het Veteranenkampioenschap en een 
aangescherpte formulering hoe daarvan gebruik gemaakt kan worden. De 
nieuwste versie staat binnenkort op de NBC-website. Van de hele ALV zijn de 
notulen verderop in dit nummer NB42 terug te vinden. 

Voor ieder veel leesplezier en goede partijen toegewenst! 

Amici Sumus, 
Wim van Vugt (voorzitter) 
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Van de secretaris Erik van Vliet 
 
 
 

Verslag van de jaarvergadering 
Figuur 1 Bestuurstafel met v.l.n.r. 

 
Jos van Doorn, Wim van Vugt, Jan Vosselman, Erik van Vliet en Joop Jansen 

 
 
 

Notulen algemene ledenvergadering 2022 
 

Datum: 9 april 2022 
Inloop: 12:00 – 13:00 broodjes, drinken, etc. (gratis) 
Aanvang: 13.00 uur Einde: 16:00 uur 
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 
Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht (tel: 030-2310068) 
Aanwezig: Jos van Doorn, Joop Jansen, Jan Vosselman, Wim van Vugt, Erik van 
Vliet, Ferry Lunek, Raph Eijkenboom, Roger Feytens, Aart van de Peut, Dirk 
Hoogland (KNSB) 
Afgemeld: Maik van Veldhoven, Johnny Fluit, Gert Legemaat, Henk Schulenberg, 
Anton Versteeg, Jan-Bart van Daatselaar, Rob van der Plas, Ernst van der Riet, John 
Stigter, Tom de Ruiter, Willem-Jan Pannekoek, Wim Rakhorst, Diederik van Donk, 
Daniel Brorens 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aanwezig is ook 
Dirk Hoogland namens de KNSB. Als secretaris van de KNSB fungeert hij als 
contactpersoon voor de NBC bij het bestuur van de KNSB. Hij wil het contact met de 
NBC verbeteren en biedt hulp aan bij bijvoorbeeld ledenwerving. Hij werkt met ons 
samen voor een toernooi voor het jubileum van de KNSB. 
Ferry Lunek stelt voor een agendapunt toe te voegen over het wedstrijdreglement. 
De zes overleden leden van het afgelopen jaar worden herdacht met 1 minuut stilte. 
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 2 oktober 2021 
De notulen van de vorige ALV van 2 oktober 2021 zijn te vinden in nieuwsbrief 41. Er 
zijn geen opmerkingen, dus de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
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Ingekomen stuk van Ferry Lunek over het wedstrijdreglement. Dit wordt later in de 
vergadering behandeld. 
4. Jaarverslagen secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider

wedstrijdsecretaris en plaatsingscommissie
Zie nieuwsbrief 41. Geen opmerkingen. 
5. Verslag kascontrolecommissie
Alex Koelewijn en Jos van Raan hebben de controle uitgevoerd, zie Nieuwsbrief 41.
De kas is in orde bevonden. De ALV bedankt de commissie en verleent decharge.
6. Verkiezing bestuur (aftredend en herkiesbaar: secretaris)
De secretaris, Erik van Vliet, wordt herbenoemd voor 4 jaar.
7. Verkiezing plaatsingscommissie (aftredend en herkiesbaar: Henk

Schulenberg)
Henk Schulenberg wordt herkozen. 
8. Verkiezing kascontrolecommissie (nieuw reserve lid nodig)
Henk van den Bos neemt de plaats van Alex Koelewijn over, Jos van Raan blijft nog
een jaar. Maik van Veldhoven had zich al aangemeld, en wordt verkozen tot reserve
lid.
9. Verkiezing continuïteitscommissie (drie leden nodig)
Vanwege wetswijziging is er een continuïteitscommissie nodig die als
overgangsbestuur optreedt mocht het gehele bestuur wegvallen. Aangemeld hebben
zich Jan-Bart van Daatselaar en Ferry Lunek. Zij worden verkozen. Er is nog een
derde lid nodig. Ferry Lunek stelt voor Henk Schulenberg te vragen; hij zal hem
hiervoor benaderen. Joop Jansen noemt ook René Raijmaekers.
Pauze
Aan Joop Jansen wordt een erelidmaatschap uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten
voor de NBC.
Ook aan Cor van Wieringen is een erelidmaatschap toegekend. Omdat hij vanwege
ziekte niet aanwezig is, zal Joop Jansen hem dit thuis overhandigen.
10. Begroting 2023 en vaststelling contributie
De begroting 2022, te vinden in nieuwsbrief 41, wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De contributie 2023 wordt op hetzelfde niveau gehandhaafd.
11. Voorstel nieuw huishoudelijk reglement
Voornaamste wijziging is een verplichting tot contributiebetaling en een procedure bij
niet betalen. De tekst staat in nieuwsbrief 41 en wordt aldus vastgesteld.
12. Wijziging wedstrijdreglement veteranentoernooien
Het gaat om de ratinggrens voor directe inschrijving voor de finale. Deze is recent
verhoogd van 2100 naar 2300, maar dit geeft in potentie nog steeds te veel mensen
voor een finale. Het oorspronkelijke voorstel was 2350.
Het voorstel is nu om verder te verhogen van 2300 naar 2350.
Discussiepunt is het moment van aanmelden. In het reglement staat op het moment
van de finale, in de aankondigingen staat op moment van start inschrijving
voorrondes.
Het reglement wordt in overeenstemming gebracht met de huidige praktijk.
Aldus aangenomen.
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13. Prijsuitreikingen 
Raph Eijkenboom ontvangt de prijs voor zijn overwinning in het NK. 
Prijzen Rob van der Plas en Johnny Fluit worden opgestuurd. 
14. Decharge van het bestuur 
Na kennisname van het goedgekeurde verslag van de kascommissie wordt het 
bestuur decharge verleend. 
15. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Aart van de Peut: Wat gaat de NBC doen rond de oorlog in Oekraïne? 
Wim van Vugt verduidelijkt waar binnen de ICCF over wordt gesproken. Geen 
invloed op lopende partijen. Vraag is wat er aan reikwijdte uit komt: schorsen van 
bonden, teams, spelers. 
Raph Eijkenboom vraagt of het voor het bestuur helpt om de leden aan te schrijven 
om hun mening te horen. Voorstel wordt van harte overgenomen door het bestuur. 
Aart van de Peut: Er is door de ICCF een ratingonderzoek gestart met vragen: 
invullen ging niet altijd goed. Is daar een eerste resultaat van? Antwoord: Nog niet. 
Aart van de Peut: Bij het Triple-Block-systeem mogen spelers na een remiseaanbod 
bijna al hun tijd wachten voordat ze het aannemen. Dit is frustrerend. Joop Jansen 
adviseert de TD te schrijven met een klacht. De TD schrijft dan de speler aan en kan 
druk uitoefenen, zoals melden bij hun bond wegens onsportief gedrag (Code of 
Conduct). 
Jan Vosselman: Deelt mee dat Zone 1 zichzelf heeft opgeheven. Alles valt nu direct 
onder de ICCF. 
Jan Vosselman: De vorige ALV heeft een deel van het vermogen weggezet voor het 
organiseren van een ICCF-congres. Er zijn nu 7 offertes hiervoor, waarvan 3 in 
Amsterdam. De offertes zijn gebaseerd op 2023; op langere termijn is niet mogelijk. 
Het gaat waarschijnlijk later dan 2023 spelen en is nu nog niet concreet. 
16. Vaststelling datum en plaats volgende ALV 

8 april 2023, zelfde tijd, zelfde plaats. 
Jan Vosselman: er wordt regelmatig gevraagd waarom er niet elektronisch wordt 
vergaderd. 
Jos van Doorn waarschuwt voor chaos en problemen doordat mensen de techniek 
niet kennen of wanordelijk vergaderen. 
Wim van Vugt zegt dat elkaar fysiek zien ook waarde heeft. 
Dirk Hoogland vertelt dat digitaal via Team met 40-50 mensen wel te managen is, 
maar het is wel een andere manier van vergaderen. 
Het bestuur gaat de mogelijkheden tot een elektronische ALV verder bekijken, in 
verband met de lage opkomst bij fysiek vergaderen. 
17. Sluiting (16:00 uur) 
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Overige Bestuurszaken 

Foto’s ledenvergadering 

Tijdens de ledenvergadering van 9 april werd Joop Jansen benoemd 
tot erelid van de NBC. Van harte gefeliciteerd Joop! 

Figuur 2 Wedstrijdsecretaris Joop Jansen (rechts) krijgt de oorkonde 
van het erelidmaatschap van voorzitter Wim van Vugt. Joop was zeer 
verrast. 
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Figuur 4 NK 2022 winnaar, Ralph Eijkenboom (links), 
ontvangt de kampioensschaal van wedstrijdleider Jos van 
Doorn. Een trotse Raph neemt hem glunderend in 
ontvangst! Gefeliciteerd Ralph! 

Figuur 3 Joop Jansen reikt zelf een erelidmaatschap 
uit aan de zeer vergulde Cor van Wieringen. Jij ook 
van harte gefeliciteerd Cor! 
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Wedstrijdreglement NBC 2022 
Versie webserver 

Soorten wedstrijden 
a. Nationale kampioenschappen
b. Kwalificatiewedstrijden
c. Algemene wedstrijden
d. Bijzondere wedstrijden
e. Internationale wedstrijden

1 Inschrijfgeld 
Voor deelname aan nationale wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

2 Nationale kampioenschappen 
Er zijn twee kampioenschappen: het nationale kampioenschap (NK) en het 
veteranenkampioenschap (VK). Voor deelname is het lidmaatschap van de NBC 
vereist en de Nederlandse nationaliteit. 
Ontbreekt de Nederlandse nationaliteit, dan is het lidmaatschap NBC van twee jaar 
vóór de startdatum van het kampioenschap vereist, voorafgaand aan het jaar waarin 
het kampioenschap plaatsvindt. 
Partijen worden op de webserver en volgens het webserver reglement gespeeld. De 
inschrijving en sluitingstermijn worden via de Nieuwsbrief en website aangekondigd. 

2.1. Nationale kampioenschap (NK) 
Ieder even jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen 
als voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige 
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de 
finale. Voor deelname aan de voorronde is een rating van ten minste 2100 vereist. 
Een speler met een rating van ten minste 2400 heeft recht op directe deelname 
aan de finalegroep, mits vóór aanvang van de sluitdatum van de inschrijving voor 
de voorronde kenbaar gemaakt. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht 
op deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per 
cyclus apart bekend gemaakt. 
De winnaar van de finale is kampioen correspondentieschaak van Nederland. 

2.2. Veteranenkampioenschap (VK) 
Elk oneven jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen 
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als voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige 
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de 
finale. 
Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving 
minimaal 60 jaar en hebben een rating van ten minste 2100. 
Een speler met een rating van ten minste 2350 heeft recht op directe deelname 
aan de finalegroep, mits vóór aanvang van de sluitdatum van de inschrijving voor 
de voorronde kenbaar gemaakt. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht 
op deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per 
cyclus apart bekend gemaakt. 
De winnaar van de finale is veteranenkampioen correspondentieschaak van 
Nederland. 

 
 

3 Kwalificatiewedstrijden 
Voor zowel het NK als het VK worden meerdere kwalificatiegroepen gevormd die 
een voorronde spelen. 

 
3.1 De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de finale. Het aantal spelers 

dat zich plaatst per kwalificatiegroep is afhankelijk van het aantal 
kwalificatiegroepen. Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen 
van meerdere kwalificatiegroepen dan wordt direct de finale gespeeld. 

3.2 Spelers die zich geplaatst hebben via de voorronde maar niet willen of 
kunnen deelnemen aan de finalegroep mogen uitkomen in de finalegroep in 
de volgende cyclus, op voorwaarde dat er plaatsen over zijn. Daarna vervalt 
de kwalificatie voor een finalegroep. 

3.3 Mocht de finalegroep na instroming van alle rechthebbenden op een even 
aantal deelnemers uitkomen dan mag de beste afvaller uit de laatste 
voorronde in de finalegroep deelnemen. 

3.4 De groepsgrootte van de finale ligt idealiter tussen 9 en 15 deelnemers. Bij 
een kleiner aantal finalisten dan 9 kan de groep worden aangevuld met 
maximaal drie spelers uit een selectie van de beste spelers uit de laatste 
voorronde. 

 
 

4 Algemene wedstrijden 
De algemene wedstrijden kunnen via de webserver of per post gespeeld worden. 
De groepen bestaan uit 5 of 7 spelers en kunnen elk moment beginnen. Voor 
deelname is geen kwalificatie vereist, lidmaatschap van de NBC volstaat. Voor de 
wedstrijden die per post gespeeld worden, is vereist dat de speler in Nederland 
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woont. Algemene wedstrijden zullen via nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt 
worden. De inschrijvingsvoorwaarden worden per toernooi apart bekend gemaakt. 

5 Bijzondere wedstrijden 
De bijzondere wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De 
verantwoordelijkheid voor het uitschrijven van en het inschrijven voor deelneming 
aan deze wedstrijden berust bij het bestuur van de NBC. 

6 Internationale wedstrijden 

6.1. Invitatietoernooien 
Het afvaardigen van individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de NBC. De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de 
selectie en voordracht van de in aanmerking komende spelers. 

6.2. ICCF teamtoernooien 
Het afvaardigen van teams geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van de NBC. De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de 
samenstelling en de voordracht van de af te vaardigen teams. 

6.3. ICCF kampioenschapstoernooien 
Al deze wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De inschrijving van 
individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
NBC, evenals het toewijzen van eventuele beschikbare extra vrije plaatsen. 
De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de selectie en voordracht 
van de hiervoor in aanmerking komende spelers. 

7 Terugtrekken of overlijden van deelnemers 
a. Spelers die zich vóór de startdatum van een toernooi terugtrekken,

verliezen daarmee het recht op een eventuele kwalificatie.
b. Spelers die zich gedurende een wedstrijd terugtrekken dienen dit

onverwijld aan de wedstrijdleider en aan de overige deelnemers uit
hun groep(en) te melden.

c. Spelers die ten aanzien van bovengenoemd punt in gebreke blijven, kunnen
door het bestuur van de NBC uitgesloten worden van toekomstige wedstrijden
voor een periode van maximaal 5 jaar.

d. Bij terugtrekken gedurende een wedstrijd wordt onderscheid gemaakt
tussen geoorloofd en ongeoorloofd terugtrekken. De volgende redenen
worden beschouwd als geoorloofd:



13 
NBC: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 

1. overlijden;
2. omstandigheden buiten invloed van de speler (ernstige ziekte, oorlog,
volksopstanden, natuurrampen en dergelijke) waardoor de speler niet in
staat is om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie
maanden;
3. ernstige persoonlijke omstandigheden, waardoor de speler niet in staat is
om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie maanden.

e. In wedstrijden die niet meetellen voor het ICCF ratingsysteem worden
bij terugtrekken of overlijden van een speler al diens resterende partijen
verloren verklaard.

f. In wedstrijden die wel meetellen voor het ICCF ratingsysteem geldt de
volgende regeling. In geval van een ongeoorloofd terugtrekken worden alle
nog niet beëindigde partijen van de betrokken speler verloren verklaard. In het
geval van een geoorloofd terugtrekken worden alle nog niet beëindigde
partijen van de betrokken speler:
A. Gearbitreerd indien de betrokken speler minstens 1 partij al had beëindigd.
B. Gearbitreerd indien het gemiddelde aantal zetten 25 of meer bedraagt in de
partijen van de zich terugtrekkende speler.
C. Vervallen verklaard in alle overige gevallen.

g. Tot een maand na de officiële startdatum mag de wedstrijdleider in geval van
terugtrekken van een speler hiervoor een vervangende speler aanwijzen.

8 Arbitrage van partijen 
Er zijn drie situaties waarin kan worden overgegaan tot arbitrage van partijen: 
- als een speler uit een toernooi is uitgevallen (geoorloofd terugtrekken);
- als een speler overleden is;
- als de einddatum van het toernooi bereikt is.
In het laatste geval worden alleen die partijen gearbitreerd die van belang zijn voor
de bovenste plaatsen (indien promotie naar een volgende ronde een rol speelt); de
overige partijen kunnen gewoon blijven doorgaan.

1. De wedstrijdleider stelt vast welke partijen voor arbitrage in aanmerking komen.
Deze partijen worden op de sluitingsdatum van het toernooi gestopt en de betreffende
spelers krijgen de opdracht een met analyse ondersteunde claim (remise/winst) in te
dienen. De analyse dient te bestaan uit concrete varianten die méér zeggen dan "ik sta
duidelijk beter" of "ik heb een pluspion" of iets dergelijks.
2. Het indienen van een claim (met analyse) verloopt via de webserver.
3. Wordt geen afdoende analyse of helemaal geen claim ingediend, dan is het
hoogst haalbare resultaat voor die speler remise.
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4. De webserver selecteert anoniem de arbiters voor deze partijen. 
5. De uitslag wordt binnen enkele weken aan beide spelers via de webserver 
meegedeeld. 
6. Tegen deze beslissing is binnen opnieuw 14 dagen beroep mogelijk bij de TD 
(mits ondersteund met een zeer grondige nieuwe analyse), die deze claim doorvoert 
naar de Appeal Commission voor verdere afhandeling en een definitief eindoordeel. 
7. Tegen dit definitieve eindoordeel is geen beroep meer mogelijk. 

 
 

9 Slotbepaling 
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het NBC-bestuur. 

 
 
 
 
 
 

Laatstelijk gewijzigd door de ALV van 9 april 2022 
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Van de wedstrijdleider Jos van Doorn 

Op 31 mei 2020 gaat het weer los met de finale van de NBC waarbij Tjaart Offringa 
op papier de favoriet is met een rating van 2546 en de laagste in rating is Bernard 
Holtrop met een mooie 2138. 
Dat onder de bezielende leiding van Jan Bart Daatselaar. 
De deelnemers zijn op volgorde van rating: 

1. IM Offringa, Tjaart 2546 
2. CCM Vliet, Erik van 2408 
3. CCM Stigter, John 2404 
4. CCM Frijling, Jeroen 2387 
5. Reulink, Fred 2381 
6. CCM Fluit, Johnny 2366 
7. CCM Bus, Tom 2362 
8. Schreuders, Arjo 2360 
9. CCM Koval, Vyacheslav 2356 
10. CCM Booij, Robert E. 2321 
11. CCM Schulenberg, Henk 2321 
12. CCE Eelvelt, Henk 2310 
13. Marcelis, Ron 2310 
14. CCM Groot, Peter J. A. 2294 
15. De Vos, Peter 2273 
16. CCM Weseman, G. Frans J. 2246
17. Verheij, Willem 2219 
18. Barendswaard, Willem 2208
19. Holtrop, Bernard 2138 

Natuurlijk zijn er nog meer beginnende groepen en één van die groepen is het 
Nederland/AOW 21/IM Leo Diepstraten Finale. 
Deze groep heeft de naam gekregen van Leo Diepstraten maar wie was Leo 
Diepstraten? 

Leo is 20 jaar lang voorzitter van de NBC geweest. Tot nu toe de langste periode. 
Daarvoor was hij al vier jaar bestuurslid. Natuurlijk was hij erelid van onze vereniging. 
Hij heeft de bloei van het correspondentieschaak volop meegemaakt. 

Hij schreef, als schaakhistoricus, het prachtige boek: Tweehonderdvijftig jaar 
correspondentieschaak in Nederland. 

Ook andere boeken zijn vermaard: Boeken over het Lettisch, over Schaakcafés. Hij 
was mede- oprichter van het Max Euwe centrum in Amsterdam. Hij overleed 
verleden jaar op de mooie leeftijd van 95 jaar. 
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De penningmeester heeft nog wat geld gevonden. 
Prijzen geld voor de AOW 21/IM Leo Diepstraten Finale 
Eerste plaats: 300 euro 
Tweede plaats: 200 euro 
Derde plaats: 100 euro. 

 
 

Voor de rest van het jaar staan nog een aantal evenementen gepland: 
 

1 NBC Rating 1-mei 31-mei 30-jun 50 
2 INT Cuba 1-jun 30-jun 31-jul 40 
3 Thema Giuoco Pianissimo C50 1-jul 31-jul 31-aug 50 
4 INT Aruba/Philippines 1-aug 31-aug 30-sep 40 
5 NBC K2022-SF 1-okt 31-okt 30-nov 50 
6 NBC Rapid Toernooi 1-sep 30-sep 31-okt 10 
7 INT  1-okt 31-okt 30-nov 40 
8 NBC Algemene Web Open-23 1-nov 30-nov 31-dec 50 

 
 

Uiteraard onder voorbehoud. 

Jos van Doorn 
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Van de wedstrijdsecretaris Joop Jansen 
 
1. ICCF Normen en Titels 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief: 
 

• 13-3-2022: Erik van Vliet heeft voldaan aan alle eisen om Internationaal 
arbiter te worden. Binnenkort zal dit ook achter zijn naam staan! 

• 13-3: Tjaart Offringa heeft zijn beslissende norm voor een IM titel binnen. In 
het toernooi: https://www.iccf.com/event?id=88753 heeft hij ook nog een 
goede kans op een SIM norm! 

• 14-3: Noud Beekes scoort zijn 1ste CCE norm in: 
https://www.iccf.com/event?id=94746 

• 2-4: Ewoud 't Jong scoort in https://www.iccf.com/event?id=91584 zijn 
eerste CCM norm. In hetzelfde toernooi had hij al een CCE norm gehaald. 

•  10-4: Noud Beekes scoort ook een CCM norm in: 
https://www.iccf.com/event?id=94746 

• 11-4: Erik van Dijk heft in het DE 15th Webserver Anniversary pr een CCM 
norm behaald. Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=91616. 

• 13-4: Jan Bart van Daatselaar heeft in het 70-jarig Jubileumtoernooi voor 
ICCF officials genoeg punten gehaald voor een CCM norm. 

U vindt de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=91047. 
• 15-4: Raph Eijkenboom heft een CCM norm gehaald in de Champions 

League 2021 B1 op bord 3. 
De kruistabel is te vinden op https://www.iccf.com/event?id=95503. 

• 23-4 Peter De Vos heeft in WS/CCM/B/18 genoeg punten gehaald voor een 
CCM norm. Zie https://www.iccf.com/event?id=95460. 

• 30-4: Robert Leemans heeft in het USA Invitational 2021-C genoeg punten 
gehaald voor een ICCF-IM norm. 
De kruistabel is te vinden op https://www.iccf.com/event?id=91715. 

• 30-4: Philippe Blankert heeft in het In WS/CCE/B/14 genoeg punten 
gescoord voor een CCE norm en heeft daarmee de CCE titel verdiend. 
Zie https://www.iccf.com/event?id=92765. 

• 13-5: Wim van Vugt heeft de internationale arbiters titel gekregen! 
• 17-5: Tjaart Offringa heft een SIM norm en titel gehaald in WS/GMN/A/5, 

https://www.iccf.com/event?id=88753 

https://www.iccf.com/event?id=88753
https://www.iccf.com/event?id=94746
https://www.iccf.com/event?id=91584
https://www.iccf.com/event?id=94746
https://www.iccf.com/event?id=91616
https://www.iccf.com/event?id=91047
https://www.iccf.com/event?id=95503
https://www.iccf.com/event?id=95460
https://www.iccf.com/event?id=91715
https://www.iccf.com/event?id=92765
https://www.iccf.com/event?id=88753
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• 24-5: Tobi van Scheijndel heft in het internationale ICCF toernooi 
WS/CCE/A/22 genoeg punten gehaald voor een CCE norm en daarmee de 
CCE titel bemachtigd.. Zie de kruistabel op 
https://www.iccf.com/event?id=95154. 

• 26-5: In het ICCF Internationale toernooi USA Invitational 2020 - A heeft 
Michiel P. Plomp genoeg punten gescoord om een GM norm te halen!. 
Zie de kruistabel op at https://www.iccf.com/event?id=87635. 

• 29-5: Christian Kuitert heft in WS/CCM/B/14 genoeg punten gehaald voor 
een CCE norm en tevens de CCE titel gehaald. 
Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=90552. 

• 31-5: Marcel Knigge heeft In de Champions League 2021 C3 Bord 4 genoeg 
punten gehaald voor een CCE norm. 
U kunt de kruistabel vinden op https://www.iccf.com/event?id=95528. 

• 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen van harte gefeliciteerd!! 

Amici Sumus, Joop 

https://www.iccf.com/event?id=95154
https://www.iccf.com/event?id=87635
https://www.iccf.com/event?id=90552
https://www.iccf.com/event?id=95528
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2. Herdenkingstoernooien

Nol van ‘t Riet Memorial 

We zijn nu ruim 10 maanden bezig, bij het schrijven van dit stukje. Veel partijen zijn 
al beslist. Ik loop de drie groepen met U door: 

Groep A. 

De Invitatiegroep. 
Deze groep lijkt een prooi te worden voor Tim Harding. De meeste 
correspondentieschakers kennen hem van de prachtige schaakboeken die hij 
geschreven heeft. Een Ier is ook al apart in de subtop van Europa…. Hij heeft al 4 
winstpartijen en nog één partij open te staan. Mogelijk kan degene met de hoogste 
rating, ICCF-President Eric Ruch nog roet in het eten gooien. Je weet nooit. En zelfs 
onze dame die meespeelt, Luz Marina Ramirez, heeft nog kans. Zij heeft nog maar 
één partij, in remise geëindigd. Nog negentien partijen staan er open. 

Groep B. 

Met 17 deelnemers en niet veel meer partijen te gaan. Nog 23…..Er zijn maar vier 
partijen beslist. Dus wie hier er met de eerste plaats van door gaat is nog niet 
duidelijk. Zeer wel mogelijk is dat je met + 2 deze groep kunt winnen. 4 Spelers 
hebben dus al één partij gewonnen: Mihai, Oen, Junge, Guevara i Pijoan. Onze 
Nederlandse deelnemers hebben nog geen partij gewonnen. Henk Schulenberg 
heeft nog wel de meest partijen open staan! 

Groep C. 

Ja hier zijn nog maar 13 lopende partijen. Natuurlijk hadden we twee spelers die 
uitvielen, Jeroen van Gool is ons ontvangen en Willem Casier weten we helemaal 
niets van….Guiseppe Benedetto gaat aan de leiding. Hij heeft als enige + 3. Echter 
er zijn nog wel een paar spelers die ook op + 3 kunnen komen. Alles nog open dan 
voor de hoofdprijs van 300 euro. 
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3. NBC Jubileumtoernooi
Groep A https://www.iccf.com/event?id=95662 

Net als in het Nol’s Memorial is ook in dit toernooi de remisemarge met de spelers 
boven de 2300 hoog. Anders gezegd. Nog geen enkele partij, er zijn er bijna 50 
beslist, is geëindigd in het voordeel van een van de spelers. Nog niets van te zeggen 
dus….. 

Groep B https://www.iccf.com/event?id=95661 

Dit zijn spelers tussen 2100-2300 en hier zie je al een aantal beslissingen: 5. 
Daarvan zijn drie overwinningen voor de Zwitser Vinzenz Kueng. Hij lijkt een goede 
gooi te doen naar de bovenste plek! Echter een aantal spelers heeft nog weinig 
partijen gespeeld en dus kunnen die mogelijk nog roet in het eten gooien…. 

Groep C https://www.iccf.com/event?id=95649 

Groep C; In deze groep hebben we een Oekraïense deelnemer. Hij kan zeer 
waarschijnlijk niet verder spelen, om begrijpelijk redenen. Al zijn partijen worden 
gearbitreerd. In deze groep hebben we zelfs iemand met + 4 Stephan Brault uit 
Canada. Ook hier zeker nog geen beslissing gevallen. Een paar spelers hebben + 2 
en ook nog één met + 3: Kenneth Josefsson 

Groep D https://www.iccf.com/event?id=95648 

Ook hier vrij veel winstpartijen. Aan kop gaat de Pool Janusz Szopa met 8½ uit 11! 
Voorlopig op de tweede plaats staat onze Gerard Lonnee met 8 uit 13. 

Groep E https://www.iccf.com/event?id=95647 

In deze groep wordt ook goed gescoord. Aan kop gaat Arendjus Dyra uit Litouwen 
met 9½ uit 10!! Tweede is hier voorlopig Arno de Visser met 8 uit 13, maar het is niet 
waarschijnlijk, dat hij op deze plaats blijft, gezien de grote groep achtervolgers, 
waaronder Peter Velthuis. 

https://www.iccf.com/event?id=95662
https://www.iccf.com/event?id=95661
https://www.iccf.com/event?id=95649
https://www.iccf.com/event?id=95648
https://www.iccf.com/event?id=95647
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4. ICCF
Ik vertel U niets nieuws dat Rusland en Wit-Rusland Oekraïne binnen zijn gevallen. 
Een storm ging door de wereld. Na enkele dagen begonnen ook de e-mails van een 
aantal gedelegeerde zich binnen de besturen van de ICCF te komen. Van geen 
mening, tot forse schorsing van iedereen en alles tot…en ga zo maar door(ik zal U 
de details besparen). Enkele afspraken werden gemaakt. Dit heeft U kunnen zien op 
de ICCF site. O.a.. Donatie aan Oekraïne, er werden twee toernooien, met opbrengst 
voor de Oekraïne gehouden en nog wat zaken. Verder werd afgesproken een 
virtueel Congres te houden op 2 mei. Maar de oorlog was al even aan de gang en er 
waren betreurenswaardig weinig deelnemers. Maar goed voor je stemgedrag was dit 
niet nodig. Je kon stemmen tot 9-10 mei. Enkele voorstellen, allemaal te makend 
hebben met maatregelen i.v.m. deze oorlog. Het besluit heeft de voorzitter al 
geschreven. De twee landen, Rusland en Wit-Rusland mogen niet meer deelnemen 
aan teamwedstrijden, functionarissen mogen geen officiële functie hebben en nog 
wat zaken. Het meest verregaande voorstel, uitsluitsel van alle spelers haalde het 
niet. Veel West-Europese landen wilden dit wel, maar er kwam geen meerderheid 
voor. Dan zaten we nog met een probleem dat er vele partijen stil gelegd waren na 
het uitbreken van de oorlog. Deze worden gearbitreerd met behulp van een 
computer. Zie ook dit voorstel bij de Congressen. In augustus is er een Congres in 
Schotland. Ondergetekende heeft, om persoonlijke redenen besloten niet te gaan. 
Wim, onze voorzitter gaat ons vertegenwoordigen. Dank daarvoor. 

AMICI SUMUS Joop 
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Van Jan Bart van Daatselaar 

Vriendschappelijke Wedstrijden. 
Op dit moment lopen er 8 vriendschappelijke wedstrijden. 
Helaas kon de wedstrijd tegen Oekraïne niet door gaan, 

De volgende wedstrijden zijn geëindigd: 
• Zweden – Nederland, nipt verloren, 36½ – 35½
• Rusland – BeNeLux, verdienstelijk gedaan, wel verloren, 118½ – 113½
• Finland – Nederland gestart in 2019, hebben we gewonnen 30½ – 39½
• Italië – Nederland, ook in 2019 gestart, echter deze verloren, 61½ – 52. ½.

Op het programma staan de volgende wedstrijden: 
• Zuid-Amerika met een BeNeLux Team, startdatum 31 mei.
• Cuba, startdatum 31 juli.
• Aruba, Filipijnen en mogelijk Indonesië, startdatum 30 september1.
• Het laatste land is nog niet bevestigd.

Onlangs gestart: 

• Australië – Nederland
Gespeeld wordt aan 53 borden. Gemiddelde rating Australië 1984, Nederland
2006. Verwachting: 50 – 56. Stand: 16½ – 26½ .

• Tsjechië – Benelux
Hier 56 borden. Gemiddelde rating resp. 2241 en 2219.
Prognose: 58 – 54, stand 13½ – 12½ .

Thema Toernooien: 

Beëindigd: 

Geen 

Lopende toernooien: 

• Leningrad Dutch halve finale, nog één partij in SF3
• Caro-Kann halve finale, alle finale plaatsen zijn bekend, finale start op 30 juni.

1 Je kunt je inschrijven om tegen elk land te spelen (of een of twee landen) maar omdat Aruba, 
Filipijnen en Indonesië kleine schaaklanden zijn is dat geen garantie. Ik heb de flexibiliteit nodig om 
gelijke paringen te maken. 



23 
NBC: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 

• Siciliaan halve finale.
• Weens halve finale.

Voor 2022 staan de volgende thema toernooi op het programma: 

• Giuoco Pianissimo, C50, met de begin zetten: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5
4.d3, startdatum 31 augustus

Voor 2023 staan de volgende thema toernooien op het programma: 

• Aangenomen Damegambiet, D27, met de begin zetten: 1.d4 d5 2.c4 dxc4
3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6. 0-0 a6, startdatum 31 maart 2023

• Grünfeld Verdediging, D83, met de begin zetten: d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5
4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0

Snelschaak Toernooi 2021 

Groep B is gewonnen door Arie Ketelaars met een mooie score van 9½ uit 12, 
Slechts 9 partijen van de 42 eindigden in remise! 
Het volgende Snelschaak toernooi staat op het programma met een startdatum van 
31 oktober. 

Ladder Toernooi 2022 

De derde ronde van het ladder toernooi was op 28 februari begonnen. 
Bij het schrijven van dit artikel waren er 15 wedstrijden beëindigd. 
Drie gewonnen door de aanvallers. 
Arie Ketelaars, Frans Weseman en Ronald Bieringa stijgen op de ladder. 

Bij de verdedigers twee winnaars en Arjo Schreuder, met een gelijk spel, die hun 
ladder plaats behouden hebben. Arjo blijft hierdoor nummer 1! 

Jan Bart van Daatselaar. 
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Van de Redactie 
 
Postschaak 

 

 
Nederland Posttoernooi 2022 

 
Het onlangs gestarte Nederlandse Posttoernooi, kan weleens het laatste zijn. 
De volgende 5 spelers maken uit wie dat posttoernooi gaat winnen. 

 
 

Er lopen nog 3 post landenwedstrijden: Finland, Zweden en Spanje. 
De tussenstanden zijn als volgt: 

 
 
Finland 
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Gezien de tussenstand (8-8) hangt alles van de laatste 3 partijen af. 
 
 
Zweden 

 

De situatie is niet veranderd: 3,5 uit 4 nodig voor een gelijkspel. 4 uit 4 om te winnen. 



26 
NBC: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 

 

 

 

Spanje 
 
 

H.S. 
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ICCF toernooi prestaties 
 

1. 
2-4: Casper Schoppen wint DE 15th Webserver Anniversary pr 37. 
Zie de kruistabel op: https://www.iccf.com/event?id=91606 

 

Een vlotte winstpartij met zwart: 
 

CCM Lars Milde (2251) - Casper Schoppen (2174 Provisional) 
 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.d4 d6 5.g3 g4 6.Ph4 f3 7.Pc3 Le7 8.Le3 Lxh4 9.gxh4 
Dxh4+ 10.Lf2 Dh6 11.Pd5 Pf6 12.Pxc7+ Kd8 13.Pxa8 Pxe4 
14.Dc1 Df6 15.De3 Pxf2 16.Dxf2 Re8+ 17.Kd1 Pc6 18.a4 Lf5 19.Ra3 Pb4 20.Rc3 
Pd5 21.Dd2 Re4 22.Ld3 Te7 23.Lb5 Dh4 24.Tf1 Pxc3+ 25.bxc3 Df6 26.Kc1 Ld7 
27.Lxd7 Kxd7 28.Dd3 De6 29.Db5+ Kc8 30.Da5 Da2 
31.Dxa7 Te2 32.Pb6+ Kc7 33.Pa8+ Kd8 34.Db8+ Ke7 35.Dxb7+ Kf6 
0-1 

 
2. 
10-4: Daniel Brorens wint WC44/pr/3 en met 7 ½ uit 12 en haalt tevens een IM 
resultaat! Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=84450 

 

Een solide winstpartij: 
 

CCM Daniel Brorens (2351) - IM Luís Gonzaga Grego (2346) 
 

1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Lg7 5.Pf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Pc6 8.d5 Pe7 9.Pe1 
Pd7 10.Le3 f5 11.f3 f4 12.Lf2 g5 13.b4 Pf6 14.c5 Pg6 15.a4 h5 
16.c6 bxc6 17.dxc6 Le6 18.Ld3 g4 19.Lc2 g3 20.hxg3 fxg3 21.Lxg3 h4 
22.Lh2 Lh6 23.Lb3 Lxb3 24.Dxb3+ Kh8 25.Pc2 Lf4 26.Pe2 Ph5 
27.Pe3 Lxh2+ 28.Kxh2 Dg5 29.Pd5 Tf7 30.De3 Pgf4 31.Pdxf4 Tg8 
32.Ta2 Pg3 33.Td1 h3 34.gxh3 Pxe2 35.Txe2 Dg3+ 36.Kh1 Dh4 
37.Tg2 
1-0 

https://www.iccf.com/event?id=91606
https://www.iccf.com/event?id=84450
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3. 
13-4: Henryk Panman wint de ICCF World Cup 23 Pre 11 groep met 7 uit 10. 
https://www.iccf.com/event?id=88217 
Een mooie winstpartij: 

 
CCM Henryk J. Panman (2327) - Angel Israël González Amaro (2124) 

 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.exd6 exd6 6.Pc3 Le7 7.Pf3 O-O 8.Ld3 Lg4 
9.h3 Lxf3 10.Dxf3 Pc6 11.O-O Lf6 12.c5 Pc8 13.Dg4 dxc5 14.De4 g6 15.dxc5 P8e7 
16.Td1 Dd4 17.La6 Dxe4 18.Pxe4 Lg7 19.Lxb7 Tab8 20.La6 Tfd8 21.Txd8+ Txd8 
22.Pc3 Td1+ 23.Pxd1 
1-0 

 
4. 
23-4: GM Ron Langeveld is gedeeld eerste geworden in het WK 31 toernooi en is 
weer Wereldkampioen!!! 
Zie https://www.iccf.com/event?id=79897 voor de kruistabel. 
Drie schakers staan precies gelijk, omdat ze van dezelfde spelers wonnen en er zou 
zelfs nog een vierde bij kunnen komen. Ze zijn dus gedeeld kampioen. 

 
Hier één van de twee winstpartijen van Ron: 
1. Pf3 Pf6 2. g3 b6 3. d4 Lb7 4. c4 e6 5. Lg2 Le7 6. Pc3 Pe4 7. Ld2 Lf6 8. O-O O-O 
9. Te1 c5 10. d5 exd5 11. cxd5 Pxd2 12. Pxd2 d6 13. a4 Pa6 14. e4 Pb4 15. Pc4 La6 
16. Pb5 Lxb5 17. axb5 Ld4 18. e5 Dd7 19. e6 Dc7 20. Kh1 fxe6 21. Txe6 Txf2 22. 
De1 Pd3 23. De4 Pxb2 24. Te8+ Txe8 25. Dxe8+ Tf8 26. De6+ Kh8 27. Tf1 Dd8 28. 
Pxd6 Lf6 29. Pf7+ Txf7 30. Dxf7 Pc4 31. Te1 Pd6 32. Dxa7 Kg8 33. Te6 g6 34. h4 
Lxh4 35. Txd6 Dxd6 36. gxh4 c4 37. Da8+ Kg7 38. Db7+ Kh6 39. Df7 c3 40. Le4 

 

Figuur 5 Slotstand 

In de volgende nieuwsbrief willen we meer aandacht aan besteden aan deze 
voortreffelijke prestatie. 

https://www.iccf.com/event?id=88217
https://www.iccf.com/event?id=79897
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5. 
18-5: Anton Versteeg wint WS/H 8444. Zie https://www.iccf.com/event?id=93263 
Zonder geluk vaart niemand wel. Dat geldt ook voor deze 1ste plaats. 
In NB40 was de volgende partij al te zien: 

 
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. 

 
Maar 4 uit 6 is vaak niet genoeg om ongedeeld eest te worden in een groep van 7. 
In dit geval was er echter niemand anders met een score van +2. 
De andere overwinning was een normale winstpartij: 

 
Anton Versteeg (2009) - Karl-Heinz Mäuer (1928) 

 
1. d4 d5 2. Pf3 Pc6 3. c4 e6 4. Pc3 Lb4 5. Lg5 Pge7 6. e3 f6 7. Lf4 g5 8. Lg3 Pf5 9. 
Ld3 a5 10. cxd5 exd5 11. Dc2 Pxg3 12. hxg3 h5 13. Lg6+ Ke7 14. a3 Lxc3+ 15. bxc3 
Le6 16. c4 dxc4 17. Td1 Dg8 18. De4 Kd6 19. d5 Lxd5 20. Dxc4 Dxg6 21. Txd5+ 
Ke7 22. Tb5 Tab8 23. O-O Kf8 24. e4 g4 25. Ph4 Df7 26. Dc3 Kg8 27. f4 Th7 28. 
Td1 De6 29. Kh2 a4 30. Tdd5 Pe7 31. Dxc7 Pc6 32. Db6 Dxe4 33. Td6 Tf8 34. Df2 
De7 35. Da2+ Df7 36. Dc2 Td8 37. Tbd5 Txd6 38. Txd6 

 

Figuur 6 Slotstand 

A.V. 

https://www.iccf.com/event?id=93263
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Ingezonden artikelen. 

CCE titel voor Philippe Blankert 
 

We kregen het hieronder volgende, iets ingekorte verhaal van Philippe: 
 

Onder aanmoediging van DSC Dongen-clubgenoot en correspondentieschaker wijlen 
Jeroen van Gool begon ik 20 november 2020 (Corona tijd, 'toch veel binnen') aan 
mijn eerste norm toernooi van de ICCF. Je moest in dat toernooi 
https://www.iccf.com/event?id=89747 een +2 score halen, die zou neerkomen op een 
ICCF-rating van 2150. Ik merkte dat het moeten halen van een norm mij duidelijk 
sterker motiveerde dan 'zomaar spelen voor een hogere rating'. Ik kwam op +5, 
waarna de eerste norm binnen was. 1 partij 'weggegeven' door verkeerde pre-move, 
2 cadeau gekregen door verkeerde pre-move c.q. uitgaan van de verkeerde stelling 
door tegenstander (je moet constant opletten of je wel de juiste stelling hanteert in je 
eigen engine programma). 
Op 26 juni 2021 begon mijn tweede CCE norm toernooi (twee normen zijn nodig voor 
de titel). Zie: https://www.iccf.com/event?id=92765. Ik was wel een beetje 
onvoorzichtig: ik vertrouwde met wit in alle partijen op het boek 'The Modernised Reti' 
van Demuth dat door Herman Grooten in schaakmagazine werd genoemd. Ik, of 
beter gezegd mijn tegenstanders, wisten toch wel gaten te schieten in de theorie van 
het recente boek. Gelukkig kon ik alle potentiële verliespartijen remise houden, en er 
zowaar éen winnen met de Modernised Reti (ik gaf het boek een zeer kritische 
review), één met wit met een andere opening en éen met zwart. Ik had toen 
weliswaar al megabases van ChessBase (CB) in huis, maar op een of andere manier 
hielden die in – wat ik hield voor CB, maar slechts de engine interface was – altijd bij 
ongeveer zet 15 op, evenals Live Book (hierover later meer). De CCE titel zat er al 
maanden aan te komen, in de laatste partij wilde de tegenstander alsmaar niet 
opgeven, in een loper+paard eindspel tegen koning, theoretisch (en praktisch) 
gewonnen zeker met engine enTablebase. 
Informatie bij het NBC bestuur leverde op dat je zo een winst ook kon claimen – 
30 april gedaan en 30 april toegewezen. De CCE titel werd meteen door de ICCF 
opgestuurd. 
De laatste maand ik het totale CB programma onder de knie (uitleg Sagar Shah, 2 
uur 40 minuten, korter kan het niet. Zie 
https://www.youtube.com/watch?v=EjlB9mMp9zs&t=170s). Met het CB programma 
(veel uitgebreider dan de UI, User Interface die je bij een Fritz krijgt) kun je 
databases beheren. Dat is nuttig om een megabase met 9 miljoen partijen te 
raadplegen (gaat niet in Fritz), maar ook om de 'Tablebases' te laden - waarbij de 
engine niet meer rekent, maar de Tablebase de zet vertelt en hoelang het mat nog 
duurt. Stockfish rekent dan niet. Dit kwam wonderwel van pas in de laatste, 
geclaimde partij. 

 
Speel geen partij puur vertrouwend op de engine in de opening, daar kun je gruwelijk 
de mist mee ingaan, een megabase is dus in zekere zin een 'must'. Terwijl ik dit typ 
besef ik dat de sterkeren’ of ‘ouderejaars’ onder jullie een en ander al lang weten, 

https://www.iccf.com/event?id=89747
https://www.iccf.com/event?id=92765
https://www.youtube.com/watch?v=EjlB9mMp9zs&t=170s)
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maar andere lezers wellicht nog niet. Nergens ter wereld kan ik een boek vinden ter 
inleiding van correspondentieschaak, of ter verbetering van je 
correspondentieschaak. Van CB krijg je een vermoeden via advertenties en YouTube 
video’s, maar bijna niemand vertelt hoe het echt in elkaar zit. Hiervoor zie ik voor 
mezelf wellicht een rol: de handleiding van NBC / Twan Burg wellicht uitbreiden met 
technische details, of een YouTube filmpje maken, dat met schermweergave 
weergeeft hoe het is om, al correspondentieschaak spelend, om met engines en 
megabases om te gaan. Natuurlijk zou het beter zijn als een ICCF GM dit op zich zou 
nemen i.p.v. een CCE zoals ik, ‘maar als geen GM het doet….’ ●�● (als een 
Nederlandse NBC GM een Engelstalig boek schrijft over correspondentieschaak, de 
tools die je daarbij gebruikt en de kneepjes van het vak verzeker ik die persoon 
succes en bekendheid! Wereldprimeur. The gamechanger vertelt niets over CB, 
onbalans met eindoordeel 0,00, waarom openingsboeken etc.) 

 
Ik raad CB (het echte programma, 15 of 16) voor 80 euro evenals een megabase 
(ook ca. 80 euro) sterk aan. Wie het niet doet, mist een hele hoop! Ik schaak nu 
vanuit CB zelf in plaats vanuit de engine user interface, en vind onder het tabblad 
‘referenties’ nu wel alle miljoenen partijen tot en met de laatste zet. 

 
Met deze nieuwe moed ga ik binnenkort een CCM normtoernooi uitzoeken. 'Kijken 
wat uit zowel Philippe als het pakket van CB met openingsbase en Stockfish valt te 
halen'. 
Hoewel ik in dit stadium dus enthousiast ben over correspondentieschaak, vind ik 
bordschaak het leukste. Die partijen voelen als ‘meer echt van mij’. Maar van 
correspondentieschaak leer ik nuttige dingen voor het bordschaak: 

• meer kennis van openingen 
• leren omgaan met alle tools van CB 
• leren welke stellingen kans op winst opleveren (met wit Siciliaans en Ruy 

Lopez), en welk soort stelling erg moeilijk zijn om te winnen (symmetrisch 
Damegambiet; alles waar geen onbalans in zit. Onbalans met engine oordeel 
0,00 is prima; engine oordeel +0,2 zonder onbalans in materiaal of 
pionnenstructuur is 'hopeloos' om te winnen. 1. e4 met Siciliaans of Spaans 
(+0,8) is dus zwaar favoriet boven 1. d4 (+0,4 en meer symmetrie). 

• leren 'computerzetten' en 'computervarianten' af te keuren, zodat er meer 
logica en lijn komt in een partij (daarom is mens MET engine nog steeds 
sterker dan engine solo). 

Het nadeel van correspondentieschaak merk je na een lockdown: dan komen op het 
bord de nodige blunders, de ‘eigen engine’ moet dan even op stoom komen, dus na 
een volgende lockdown (die er hopelijk nooit meer komt) ga ik wel weken van 
tevoren weer vluggeren op chess.com om er tactisch weer in te komen. 
Ik geniet nu overigens erg van het rating-loze thematoernooi waarin het Steinitz 
gambiet van het Weens centraal staat (https://www.iccf.com/event?id=97414). 
Heerlijke onbalans, 10 tegenstanders, elk 1 partij met wit en 1 met zwart, we zijn 
benieuwd wat het gaat worden. 

 
CCE Philippe Blankert, internetavenue@outlook.com, 1 mei 2022 

https://www.iccf.com/event?id=97414
mailto:internetavenue@outlook.com
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Schaakmat 

 
door Jan Bart van Daatselaar. 

 
Schaak mat in een correspondentie partij, is best bijzonder. 
In al mijn 800+ wedstrijden is het slechts drie keer voor gekomen: 

 
1. Mijn tegenstander had op de 9de zet een fout gemaakt, en wilde dat ik remise 

aannam, en speelde door tot het bittere einde. Nog nooit iemand schaakmat 
gezet met een pionzet! Zie https://www.iccf.com/game?id=150005 

 

1. e4 e5 2. Pc3 Pc6 3. f4 exf4 4. d4 Dh4+ 5. Ke2 d6 6. Pf3 Lg4 7. Lxf4 O-O-O 
8. Ke3 De7 9. d5 Pa5 10. b4 g5 11. Lxg5 Dxg5+ 12. Pxg5 Lxd1 13. Pxf7 Lh5 
14. Pxd8 Lg7 15. Kd2 Kxd8 16. bxa5 Lh6+ 17. Kd3 Pf6 18. Le2 Lg6 19. Tab1 
Pd7 20. Lf3 a6 21. Tb4 Pc5+ 22. Ke2 Te8 23. Te1 Lg7 24. Kd2 h5 25. Pa4 
Pxe4+ 26. Lxe4 Lxe4 27. Texe4 Txe4 28. Txe4 Lf6 29. h4 Lg7 30. Kd3 Lf6 31. 
Tb4 Kc8 32. Tf4 Le5 33. Tf5 Kd8 34. Txh5 Lg3 35. Th8+ Ke7 36. h5 Lf4 37. h6 
Le5 38. Tg8 c6 39. Pb6 Kf7 40. h7 Ke7 41. g4 cxd5 42. Pxd5+ Kd7 43. c4 Ke6 
44. Te8+ Kf7 45. Txe5 dxe5 46. h8=D e4+ 47. Kxe4 b5 48. Kf5 bxc4 49. g5 c3 

 

50. g6# 
 
 

2. In de volgende partij liet mijn tegenstander zichzelf mat zetten in plaats van op 
te geven. Ik gun je nog een laatste mooie zet ... Gefeliciteerd ! 
Zie https://www.iccf.com/game?id=775898 
1. Pc3 c5 2. b4 cxb4 3. Pd5 e6 4. Pf4 Pf6 5. g3 e5 6. Pd3 Pc6 7. Lg2 d5 8. f4 
e4 9. Pe5 Lc5 10. e3 Pxe5 11. fxe5 Pg4 12. Lb2 Dc7 13. De2 Pxe5 14. d4 Pc4 

https://www.iccf.com/game?id=150005
https://www.iccf.com/game?id=775898
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15. O-O-O Lg4 16. De1 Le7 17. Td2 Da5 18. Tf2 Dxa2 19. c3 Pa3 20. Lxa3 
Da1+ 21. Kd2 Dxc3# 

 

 
3. En nu de laatste. 

Zie https://www.iccf.com/game?id=1322167 
Mat in 3, en met conditionele zetten kwam de partij snel tot een einde. 

 
1. d4 Pf6 2. Lf4 d5 3. e3 h6 4. c4 Pc6 5. Pc3 e6 6. c5 a6 7. Ld3 Dd7 8. Pf3 b6 
9. Pe5 Pxe5 10. dxe5 Pg8 11. cxb6 cxb6 12. Tc1 Lb4 13. Dg4 Lxc3+ 14. Txc3 
g5 15. h4 f5 16. Dh5+ Df7 17. Dxf7+ Kxf7 18. hxg5 Kg6 19. g4 Th7 20. gxf5+ 
exf5 21. Tc6+ Kg7 22. g6 Th8 23. Tc7+ Kxg6 

 

 
24. Tg1+ Kh5 25. Le2+ Kh4 26. Th1# 

 
Jan Bart van Daatselaar 

https://www.iccf.com/game?id=1322167
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Blunders – zeer korte partijen 
 

 
Hieronder enkele partijen, verzameld door Henk en bewerkt door Anton. 

 
 

1. F7 
 

Silva,Rafael Carreiro da (1875) - Simplina,Ardie Boy (1744) [C50] 
BRA-PHI 2022 ICCF, 01.02.2022 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 h6?! 4.d4 d6 5.dxe5 Pxe5?? 6.Pxe5 dxe5 7.Lxf7+ 
1-0 

 

Figuur 7 slotstand 
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Figuur 8 stand na 6.c3 

 
 

2. uitgelopen 1 
 

Herrera,Alex (2268) - Poelvoorde,Hugo (2281) [C24] 
BEL - USA 2022 ICCF, 26.03.2022 

 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 c6 4.Pf3 d5 5.Lb3 Lb4+ 6.c3 0–0?? 7.cxb4! 
1-0 

 
3. gatenkaas 

 
Bernardara,Enos (1123) - Costa,Francesco (2243) [A34] 
Help-UKR S 1 (ITA) ICCF, 31.03.2022 

 
1.Pf3 c5 2.c4 Pc6 3.e3 e5 4.Pc3 Pf6 5.Le2 d5 6.b3?? (6.d4) d4! 7.Pa4 d3 8.Lf1 Pb4 
0-1 

 

Figuur 9 slotstand 
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4. Uitgelopen 2 

 
 

Castillo Dieguez,Roberto Yoan (2361) - Zylla,Johannes (2296) [B13] 
PER/Cup4/sf 5 (PER) ICCF, 25.02.2022 

 
1.d4 d5 2.Lf4 c5 3.e3 cxd4 4.exd4 Pc6 5.c3 Lf5 6.Pd2 e6 7.Pgf3 Ld6 8.Pb3?? Lxf4! 
0-1 

 
5. uitverkoop 

 

Figuur 10 stand na 4 ...... Pd4x? 

Steffani,Friedemann - Lanca,Leo (1421) [C50] 
Swiss/KO 2022 Rd 1/ 27 ICCF, 31.03.2022 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 h6?! 4.d4 Pxd4?? 5.Pxe5! Pe6 6.Lxe6 fxe6 7.Dh5+ g6 
8.Dxg6+ 
1-0 
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6. ongedekt paard 
 

Figuur 11 stand na 7 ....... c5 
 

Hernández Martínez,Jerónimo (2340) - Abdulmanov,Eduard Nafikhovich (2227) 
[C43] PER/Cup4/sf 16 (PER) ICCF, 25.02.2022 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 Pxe4 4.Ld3 d5 5.Pxe5 Ld6 6.0–0 0–0 7.c4 c5 8.dxc5?? 
(8.cxd5) Lxe5! 0-1 

 
7. Dd2 te vroeg 

 

Figuur 12 stand na 6 ....... Lb4+ 
 

Salaz,Jason (1584) - Azzoug,Samir (1562) [D08] 
FRA - USA 2022 ICCF, 23.03.2022 

 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Pf3 Pc6 5.Pbd2 Le6 6.Pb3 Lb4+ 7.Dd2?? Lxd2+ 8.Lxd2 
Lxc4 9.Lg5 Dd5 0-1 
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8. Dame geeft dekking op 
 

Figuur 13 stand na 8.d4 
 

Azzoug,Samir (1562) - Salaz,Jason (1584) [C38] 
FRA - USA 2022 ICCF, 23.03.2022 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3?! g5 4.Lc4 Lg7 5.0–0?! d6 6.d4 Dd7?? 7.Pxg5 f3 8.Lxf7+ Kf8 
9.Le6 1-0 

 
9. oeps 

 

Figuur 14 stand na 9.Dg4 

Mikushin,Aleksandr Petrovich (2144) - Merzliakov,Aleksandr Nikolaevi (2215) [B48] 
GP2021–11/NC (CFR) ICCF, 10.12.2021 

 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Dc7 5.Pc3 e6 6.Le3 a6 7.a3 b5 8.Pxc6 dxc6 
9.Dg4 e5 10.Le2?? Lxg4! 0-1 
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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 

 

10. verkeerde loper 
 

Figuur 15 stand na 10 ........Lg7 
 
 

Munoz,Lazaro (2177) - Del Monaco,Andrea (2224) [C45] 
Swiss/KO 2022 Rd 1/ 33 ICCF, 31.03.2022 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Pd5 8.c4 La6 
9.b3 g6 10.g3 Lg7 11.Lg2?? Lxe5! 0-1 

 
 

Verzameld door H.S en bewerkt door A.V. 
 
 

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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Rating nieuws. 
 

 
 
Top 25 Q2 2022 Ned 

 
 

Casper Schoppen is met 2446 nieuw in de lijst. 
Zijn rating is gebaseerd op een klein aantal 
partijen en kan dus nog alle kanten op gaan. 
Richard van Tienhoven is met 2387 net buiten 
de top-25 geraakt. 

 
Bewerkt door A.V. 

 
   2022 

Q2 
  

2022 Q1 
  

Nr Titel Naam Aantal rating Aantal rating +- 
1 GM Langeveld, Ron A. H. 181 2660 181 2660 0 
2 GM Hoeven, David A. van der 192 2641 190 2641 0 
3 GMf l'Ami, Erwin 12 2628 12 2628 0 
4 CCM Offringa, Tjaart 141 2546 113 2566 -20 
5 SIM Burg, Twan 66 2566 66 2566 0 
6 GM Plomp, Michiel P. 496 2555 491 2557 -2 
7 SIM Tulfer, Paul M. 110 2520 110 2520 0 
8 SIM Raijmaekers, René C. H. 856 2508 853 2508 0 
9 SIM Kruis, Rob P. 155 2494 152 2497 -3 

10 GM Kuiper, Jacques 298 2471 298 2471 0 
11 IM Bleker, Frits 370 2451 362 2453 -2 
12 IM Hof, Eric van 't 193 2447 193 2447 0 
13  Schoppen, Casper 15 2446 - - - 
14 GM Unen, J. Hans van 785 2439 781 2435 4 
15 IM Oudheusden, Willem A. 148 2433 142 2433 0 
16 IM Willigen, Jan Willem van 585 2432 584 2432 0 
17 IM Seben, Edgar van 117 2426 114 2426 0 
18 CCM Engelen, Johan 351 2411 340 2411 0 
19 CCM Vliet, Erik van 300 2408 291 2401 7 
20 SIM Jansen, Joop 505 2405 505 2405 0 
21 CCM Stigter, John 203 2404 199 2402 2 
22 CCM Koelewijn, Alex 290 2401 290 2401 0 
23 CCM Leemans, Robert 371 2389 367 2391 -2 
24 CCM Lunek, Ferry A. 350 2388 337 2398 -10 
25 CCM Plas, Rob van der 456 2388 449 2389 -1 
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Top 25 Q2 2022 Int 
 

Hieronder de internationale top-25 Ratinglijst. 
Over het algemeen is er niet veel beweging hier en gezien het grote aantal remises 
op dit niveau is het erg lastig een hogere rating te halen. 
Twee Nederlanders op deze lijst en als we Erwin l’Ami meetellen, met voorlopig een 
rating van 2628 op plaats 7, zelfs drie. 

 
Nr Land Titel Naam aantal Rating 
1 Tsj GM Chytilek, Roman 192 2687 
2 Ned GM Langeveld, Ron A. H. 181 2660 
3 Rus GM Dronov, Aleksandr Surenovich 201 2655 
4 Ned GM Hoeven, David A. van der 192 2641 
5 Dui GM Kribben, Matthias 275 2641 
6 Ita GM Riccio, Eros 437 2640 
7 Dui GM Nickel, Arno 446 2628 
8 Eng GM Robson, Nigel 232 2615 
9 Slo GM Semrl, Marjan 170 2615 

10 Slo GM Borst¡nik, Ales 225 2611 
11 Tsj GM Dufek, jiri 100 2609 
12 Spa GM Martin Clemente, Joel 336 2607 
13 Dui GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 180 2607 
14 Tsj GM Zidu, Jan 496 2605 
15 Ita GM Cesetti, Claudio 239 2604 
16 Dui GM Kreuzer, Martin 104 2603 
17 Oek GM Bubir, Sergei 167 2600 
18 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 155 2597 
19 Dui GM Burghoff, Annemarie 123 2593 
20 Dui GM Geist, Helmut 165 2589 
21 Tur GM Turgut, Tansel 169 2589 
22 Kro GM Ljublcic, Leonardo 714 2583 
23 Oos GM Muck, Christian 253 2583 
24 Dui GM Brodda, Wolfgang 436 2581 
25 Eng GM Hall, Richard V. M. 367 2581 



42 
NBC: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 

 

 

 
 
 
 
 

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 Olympische Schaakkermis. 

 
(Rubriek 2 April 1925). 

 
Onlangs vroeg ik Mr. Rueb, de voorzitter van de Wereldschaakbond, om eens iets te 
vertellen over de huidige stand van zaken. Hij had 't met zijn vele 
schaakverplichtingen te druk om hierop uitvoerig te antwoorden, maar beloofde, om, 
als ik eens in de Haag kwam, hierover een kwartiertje met mij te praten. Want, zoals 
Mr. Rueb terecht opmerkte, wanneer de inlichtingen van officiële zijde achterwege 
blijven, dan gaan de schaakjournalisten fantaseren, en dan komen er soms 
zonderlinge bedenksels tevoorschijn. 
Zo had ik jl. woensdag het genoegen de voorzitter van D.D., N.S.B. en Wereldbond 
te spreken en geef u hier een verslag van dit onderhoud. Het zal u overtuigen, dat er 
in stilte al hard gewerkt is, en dat ons tijdens de Olympiade in Amsterdam een waar 
schaakfestijn wacht. 
Want na enige inleidende beschouwingen over landen, die zich al bij de Wereldbond 
aansloten of op het punt stonden dit te doen, informeerde ik naar de plannen voor de 
Olympische Spelen. Aanvankelijk bestond het voornemen om het schaakprogramma 
niet in Amsterdam af te werken, doch in het schaakhuis te de Haag, dat tegen die tijd 
wel gereed zal zijn. Dan konden de honderden Amsterdammers en andere 
provincialen, die door hun bijdragen de bouw van het nationale schaakhuis 
bevorderden, eens zien wat er in de residentie gewrocht was. Maar om verschillende 
redenen, die hier nu niet ter zake dienen, werd toch maar besloten om Amsterdam 
tot operatietoneel te kiezen. 
Wat er komt? In de eerste plaats wedstrijden om het Olympisch 
Amateurkampioenschap, waarvoor de grote zaal van het Concertgebouw al 
gereserveerd is. Het is natuurlijk nog te vroeg om al over de namen van de 
deelnemers te spreken. 
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Figuur 16 Draaimolen 1 – mat in 4. 

 

Maar een aardig idee, een echt plan à la Rueb, is de z.g. Olympische Schaakkermis, 
een inrichting van schaakvermaak voor allen, die het spel beoefenen. Hiertoe is het 
ijsclubterrein afgehuurd, zodat men na een kijkje bij de ernstig werkende meesters, 
slechts de straat behoeft over te steken om zich met vrolijker dingen bezig te 
houden. Op het terrein worden verschillende tenten geplaatst. Alles is natuurlijk nog 
niet in details geregeld, maar vele toezeggingen van medewerking zijn al ontvangen. 
Zo zal als „boniseur" optreden de heer W. H. Wildenboer (kenbaar aan een geel- 
zwart-wit- groene strik). Dr. Arrias zal een fototent exploiteren. Dan staan veel 
voordrachten op het programma, o.a. van Mr. Max Levenbach over „Conflicten in de 
schaakwereld en hoe men deze bijlegt" ,Dr. B. Frank over: „Schoonheid in de 
schaakpartij", H. W. van Dort over: „Nieuwe banen in de tweezet-compositie", Justus 
Meyer over: „De filosofie des Alsob, toegelicht met 20 valstrikken". Voorts komt W. te 
Kolsté met: „Een badreis of de krakende grootmeesters" klucht in 20 ronden. Maar 
de clou van alles belooft toch Euwes draaimolen te worden! Het is n.l. te verwachten, 
dat de duizenden bezoekers van de schaakkermis een staaltje willen zien van Euwes 
fabelachtig snel simultaanspel. Om aan dit verlangen te voldoen, zonder Euwe 
lichamelijk al te zeer te vermoeien, is een draaimolen geconstrueerd, waarin 40 
personen kunnen plaatsnemen achter schaakborden. Euwe wordt in tegengestelde 
richting rondgedraaid en kan zo uiterst snel zijn tegenstanders afmaken. Aan 
„Schwindel" geen gebrek, daar op kritieke ogenblikken de omwentelingssnelheid kan 
worden vergroot. Euwe traint zich al in een oefentoestel. Daarbij kwamen allerlei 
eigenaardigheden aan het licht, waaraan men vooraf niet zou denken. Om te 
voorkomen, dat de stukken van de borden geslingerd worden werden de bekende 
insteekfiguren gebruikt. Maar ook de borden zien er vreemd uit. Ze zijn n.l. niet 
vierkant, doch rechthoekig, met de lange zijde naar de spelers toegekeerd, zulks om 
na de perspectivische verkorting door de snelle verplaatsing, toch een goed overzicht 
te hebben. Ook de eerste partijen, in het oefentoestel gespeeld, vertonen iets 
eigenaardigs, dat veel leuke incidenten belooft. Hier volgen een paar van die 
eindspelen:2 

1. Th1, Ka2x 2. Th7x, Kb1 3. Ta7, Kc1 4. Ta1# 
 
 

2 De problemen in dit opstel zijn naar volgorde van: ]. C. Wainwright, F. G. Glass, 
F. Sackmann en E. G. Schultz. 
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Figuur 17 Draaimolen 2 – mat in 

Wit kondigde een mat aan in vier zetten: 
1. Kf1, Kd2 2. Kf2, Kd1 3. Ke3, Ke1 4. Tc1 mat. 

 
„Twee oude wijven Die konden elkaar niet krijgen, 
Ze liepen allebei even hard, 
Ra, ra, wat is dat?" – 

 
„Dat zijn mijn kinderen, die hier naast spelen", lichtte Mr. Rueb toe, en wij moesten 
beiden lachen om deze dubbelzinnigheid. Maar weldra stond weer een nieuw 
eindspel opgesteld: 

 

Figuur 18 Draaimolen 3 – mat in 

Hier ontstaat een merkwaardig mat in zes zetten: 
1. Te4, Ld1! 2. Te2, La4 3. Tc2, Lb5† 4. Tc4 enz. 
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Met klimmende belangstelling had ik deze proeven van draaimolenschaakspel 
bewonderd en vroeg of er nog meer van die eindspelen waren. Er was er nog één, 
maar daarvan was de oplossing zoek geraakt; wie helpt mij er aan?3 

 
 

 

Figuur 19 Draaimolen 4 – mat in 4 

Al pratende hadden we al lang het „kwartiertje" overschreden, en het werd dus mijn 
tijd om op te stappen. Bij het afscheid vroeg Mr. Rueb mij om ook een voordracht te 
houden en ik beloofde een causerie over 
„De macht der Waarheid". 

Bewerkt door A.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Oplossing achterin. 
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Laatste Nieuws 

Wereldkampioen! 
 

Ron Langeveld Wereldkampioen! Nu is het dan officieel. Het 31ste 

Wereldkampioenschap is geëindigd en Ron is weer wereldkampioen. 
Zie: Cross Table https://www.iccf.com/event?id=79897 
Zoals eerder vermeld besteden we hier in het volgende nummer meer aandacht aan. 

 
BdF invitatietoernooi 2022. 

 
De deelnemers aan dit Duitse invitatietoernooi zijn bekend gemaakt. 
In een paar groepen moest geloot worden. 

 
• GER Grandmasters 10-A 

Geen inschrijvingen ontvangen. 
• GER Master 10-B 

Nominatie: Jan Willem Willigen 
Reserve Frits Bleker 

• GER Candidate Master 08C 
Nominatie: Henk Bos. 
Reserve: Kees Raijmaekers 

• GER CCM/CCE 05C 
Nominatie: Hans Galjé 

• GER Diamant 12 toernooi 
Nominatie: Bernard Holtrop 
Reserve: Jan Severins 

 
Horst Rittner Teamtoernooi. 

 
Beste schaakvrienden, 

 
U heeft zich opgegeven voor het Horst Rittner Teamtoernooi. 

Dank! We kunnen mooi weer met 12 spelers ons land vertegenwoordigen. 
Staat U er niet bij: een volgende keer beter! 

 
LET OP! Veel verandert er niet, maar in een teamtoernooi is er een teamcaptain. In 
dit geval twee ervaren mensen: Jan Bart van Daatselaar en Jos van Doorn. 

 
Bij welk probleem ook, U kunt NIET de TD schrijven: schrijf altijd naar Uw 
teamcaptain die, zo nodig actie kan ondernemen. 

 
Denk bv aan uitvallen door . persoonlijke omstandigheden, problemen met uw 
tegenstander of……Zij, de teamcaptains, zijn er voor U. 

https://www.iccf.com/event?id=79897
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En natuurlijk; maar dat weten de meesten wel: Je kunt ook altijd mij schrijven en ik 
zal zo nodig een en ander doorzetten! 

 
U veel plezier wensend en SUCCES 

 
Team 1 
Teamcaptain Jan Bart Daatselaar 

 
1. Peter de Groot 
2. Jos Waard 
3. Aart Kogeler 
4. Frans Smit 
5. Martien Taffijn 
6. Gerrit Sepers 

 
Team 2 
Teamcaptain Jos van Doorn 

 
1. Herman Dullemond 
2. Frans Weseman 
3. Peter Leijen 
4. Philippe Blankert 
5. Ron van Neijhof 
6. Arie Ketelaars 

 
 

Met hartelijke groet 

AMICI SUMUS Joop 
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Het volgende nummer zal half september verschijnen. 

Kopie graag opsturen voor uiterlijk 31 augustus naar 

redactie@correspondentieschaken.nl 

 

 
 
 
 

 
 
 

Oplossing draaimolen 4: 
1 Le7 Kh3 2. Lb4x Kg4 3. Ld6† Kh3 4.Th4# 

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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