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SCHAAKSCHAKERINGEN № 45 
13de Jaargang № 1 - maart 2023  

 
Beste correspondentie-schaakvrienden, 
Hierbij de 1ste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar, met een compilatie van informatie van 
de afgelopen tijd. Dit jaar wordt een druk jaar met de aanstaande jaarvergadering en 
de ICCF jaarvergadering die in augustus naar ons land komt. 
Zie de officiële uitnodiging op de ICCF site: 
https://www.iccf.com/message?message=1598 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
Kopie kunt u sturen naar: redactie@correspondentieschaken.nl 
 
Redactie: Anton Versteeg 
 

 
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers 
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Van de voorzitter Wim van Vugt 

Beste leden, 
 

Nog even en de lente begint, de dagen worden al wat langer en 2023 kan met een 
frisse start weer beginnen voor ons als correspondentieschakers. Behalve de 
rampspoeden in de wereld (oorlog in Oekraïne, aardbeving in Turkije en Syrië en een 
dreigend ballonnengevecht tussen China en de VS) heeft de NBC ook wat 
problemen te verwerken gehad de afgelopen tijd. Door het overlijden van Jeroen 
Frijling is hardhandig aan het licht gekomen dat de nieuwe ICCF regels 2023 een 
vreemde wending hebben genomen m.b.t. het terugtrekken van spelers. Waar we 
voorheen twee soorten van terugtrekken kenden (toegestaan, met een geldig 
excuus) en niet toegestaan (vaak door niets meer te laten horen) heeft men 
gemeend dit hele terugtrekken samen met tijdsoverschrijding (ETL) compleet uit te 
bannen en te verbieden op straffe van verlies plus een schorsing, waarvan de lengte 
afhangt van hoe vaak men een ETL oploopt. Op zich een briljant lijkende oplossing 
waarbij een voorheen een ingewikkeld systeem van wel of niet toegestane 
terugtrekking inclusief al dan geen arbitrage werd vervangen door een rechtlijnig 
simpel systeem: ETS ---> verlies + schorsing en niks geen arbitrage. 
  
Dat hier ook de niet afgeronde partijen van overleden spelers in meegezogen 
werden, was ten tijde van de besluitvorming op het congres in Glasgow (2022) bij 
vrijwel niemand bekend en kwam pas naar boven bij het eerstvolgende sterfgeval 
binnen de NBC in december. Omdat dit nergens bediscussieerd was, zowel niet op 
het congres zelf als ook niet in de toelichting bij het congresvoorstel, is in mijn 
opvatting er géén besluit genomen over "default losses" bij overlijden en zou dus 
nooit als zodanig in de nieuwe regels verwerkt hebben mogen zijn. De strijd tegen de 
ICCF hierover is nog steeds gaande en lijkt te ontaarden in een welles-nietes 
discussie. 
De enige route is nu om op het komende congres, in Amsterdam, met een 
tegenvoorstel te komen die allereerst deze onethische beslissing opnieuw 
bediscussieert (en niet klakkeloos met een vóór of tegen afhandelt) en vervolgens 
met een nette oplossing komt die geheel in de geest is met wat de ICCF regels 
hierover jarenlang zeiden: arbitreren. Zoals het nu in de nieuwe regels staat, wordt 
ook het eindeloos rekken van een gelijke stelling en geen remiseaanbod accepteren 
of aanbieden mogelijk beloond als jouw tegenstander eerder overlijdt dan jijzelf. Dat 
is een uitbreiding van de gehate DMD, de "Dead Man's Defence", waartegen in het 
verleden juist zoveel maatregelen bedacht waren. Dit soort gratis punten is niet 
alleen competitievervalsing, maar ook een inflatie van het zowel het ratingsysteem 
en als de titelnormering. Wie wil dat nu op zijn geweten hebben? 
  
Dit alles komt in een bijzonder daglicht te staan nu wij als NBC in augustus het ICCF 
congres organiseren, in Amsterdam. Als gastheer moet je zo vriendelijk en gastvrij 
mogelijk overkomen, maar in de besluitvorming mag je best een stevige discussie 
hierover voeren. Die eigenlijk op het vorige congres al had moeten plaatsvinden. 
Verder zijn we, met een kleine commissie, druk doende om het hele congres en de 
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hele omlijsting er omheen grondig voor te bereiden en in goede banen te leiden. Dat 
vraagt nogal wat energie en tijd van deze en gene. Dat het een druk jaar zal gaan 
worden, staat nu al vast. 
  
Wat dichterbij is, is de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 15 april 2023 
waarin de jaarstukken, begroting en bestuursverkiezing plaatsvindt volgens een vast 
patroon, beschreven in de statuten en huishoudelijk reglement. De agenda en de 
jaarstukken vindt u elders in dit nummer. Ook prijsuitreikingen vinden er plaats, 
waaronder uitreiking van de prijs behorende bij behalen van de wereldtitel 
correspondentieschaken door Ron Langeveld. 
  
Ook in dit nummer weer een aantal interessante partijen en een onbegrijpelijke 
blunder met mat in één na 13 zetten. Voorts de verslagen van de vriendschappelijke 
wedstrijden, thematoernooien, correspondentiesnelschaaktoernooien en de 
laddercompetitie. 
Voor een ieder wat wils en overigens: veel leesplezier en goede partijen toegewenst! 
  
Amici Sumus, 
Wim van Vugt (voorzitter)   
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2023 

Datum:  15 april 2023 
Inloop: 13:00 – 13:30 broodjes, drinken, etc. (gratis) 
Aanvang:  13.30 uur        Einde: 16:00 uur 
Locatie:  Vergadercentrum Vredenburg 
  Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht (tel: 030-2310068) 
  5 minuten lopen vanaf station Utrecht CS (uitgang centrum/binnenstad) 
___________________________________________________________________ 
13:00         Binnenkomst, aanmelding, kennismaking 

 kopje koffie/thee/frisdrank… (consumpties op kosten NBC) 
13:30 1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststelling notulen ALV d.d. 9 april 2022 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslagen secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider, 
     wedstrijdsecretaris en plaatsingscommissie 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Verkiezing bestuur 
    aftredend en herkiesbaar: penningmeester Jan Vosselman 
    benoeming nieuwe algemeen wedstrijdleider 
7. Verkiezing plaatsingscommissie 
    aftredend en herkiesbaar: voorzitter René Raijmaekers 
8. Verkiezing kascontrolecommissie (nieuw reservelid nodig) 
9. Continuïteitscommissie (vaststelling leden) 
 
    Pauze (20 minuten) 
 
10. Begroting 2023 en vaststelling contributie 
11. ICCF congres A’dam 2023 
12. Prijsuitreikingen 
13. Decharge van het bestuur 
14. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
15. Vaststelling datum en plaats volgende ALV 
16. Sluiting (16:00 uur) 

___________________________________________________________________ 
N.B. : (Tegen-)kandidaten voor het bestuur en commissies en overige voorstellen 
kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV (d.w.z. tot 8 april 2023) worden ingediend bij 
de secretaris van het bestuur:  
- per E-mail:  quinon@xs4all.nl  of: 
- per post:  Oude Grensweg 115, 7552 GE, Hengelo 
Graag horen we van u of u wel of niet op de vergadering aanwezig zult zijn via één 
van bovengenoemde adressen, zodat we weten op hoeveel deelname we kunnen 
rekenen. 
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Van de secretaris  Erik van Vliet 

Jaarverslag 2022 
Gedurende het afgelopen jaar hadden we weer de nodige veranderingen in het 
ledenbestand. 11 mensen hebben zich aangemeld als nieuw lid, 32 mensen zijn lid 
af, waaronder helaas 4 overlijdens. Hierdoor kwam het ledental op 256. Gezien de 
doorloop zijn wij altijd blij met nieuwe leden, dus als u iemand in uw omgeving op ons 
attent kunt maken, helpt u de vereniging daar zeer mee. De promotietoernooien 
vormen een mooie manier voor mensen om kennis te maken met het moderne 
correspondentieschaak. 
Ook het komende jaar kunt u met vragen bij mij terecht, op 
secretaris@correspondentieschaken.nl (ons verenigingsadres) of op 
quinon@xs4all.nl (mijn eigen adres, dat vaker wordt gecontroleerd). 
 
Ik wens u allen een goed schaakjaar in 2023, 
Uw secretaris, 
Erik van Vliet 

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 

mailto:secretaris@correspondentieschaken.nl
mailto:quinon@xs4all.nl
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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.  

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 reservelid nodig) 

Henk van den Bos neemt de plaats van Alex Koelwijn over, Jos van Raan blijft nog 
een jaar.  
Maik van Veldhoven had zich al aangemeld, en wordt verkozen tot reservelid. 

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. 

13. Prijsuitreikingen 
Raph Eijkenboom ontvangt de prijs voor zijn overwinning in het NK. 
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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 (16:43 uur) 
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Van de penningmeester Jan Vosselman 
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Verslag Kascommissie 

Aan de ledenvergadering NBC 
 
De kascontrolecommissie 2023, bestaande uit de leden Henk van den Bos en Jos 
van Raan, verklaart hierbij de boekhouding over het jaar 2022 van de Nederlandse 
Bond van Correspondentieschakers (NBC) te hebben gecontroleerd. De controle 
vond digitaal plaats en bestond uit: 
Controle op de aansluiting van de bankrekeningen met de balans 
Steekproefsgewijze controle op uitbetaalde facturen en declaraties 
Steekproefsgewijze controle op ontvangen contributies 
Doorlopen van de gehele jaarrekening met bijlagen en boekhouding 
 
De opgevraagde stukken werden door de penningmeester juist, volledig en tijdig 
aangeleverd. Vragen werden naar tevredenheid beantwoord en toegelicht. 
De stukken komen overeen met de boekhouding 
De jaarrekening geeft een juist beeld van de financiële transacties over 2022. 
De boekhouding maakt een verzorgde indruk. 
 
De kascontrolecommissie stelt de ledenvergadering voor om het bestuur decharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2022. 
 
Getekend op 18 februari 2023 
Henk vd Bos 
 
Jos van Raan 
 

Overige bestuurszaken  

Jos van Doorn moet helaas zijn functie als wedstrijdleider wegens drukke 
werkzaamheden neerleggen. Wij zijn nog op zoek naar een vervanger.  
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Van de Wedstrijdsecretaris Joop Jansen  

In deze nieuwsbrief een combinatie van de laatste maanden en een terugblik op 
2022. 

1. Normen en Titels 
 
 

Sinds de vorige nieuwsbrief: 
 

• 27-12: Hans Galjé heeft in de Champions League 2021 C1 Bord 3 genoeg 
punten gehaald voor een CCM norm. 
Zie  https://www.iccf.com/event?id=95519. 

• 1-1-2023: René de Vries heeft genoeg punten behaald in het  NBC 
Jubileumtoernooi B voor een een CCE norm en daarmee ook de titel verdiend. 
Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=95661. 

• 5-1 Raph Eijkenboom heeft een tweede CCM norm gehaald in WC 46 PR 15  
en daarmee de CCM titel verdiend. Zie: https://www.iccf.com/event?id=98008 

• 6-2: In het NBC Jubileumtoernooi C heeft  Jannick Kuijpers  genoeg punten 
gescoord voor een CCE norm. Zie: https://www.iccf.com/event?id=95649. 
 
 
 
 
Iedereen hartelijk gefeliciteerd!! 
 
Amici Sumus, Joop 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

https://www.iccf.com/event?id=95519
https://www.iccf.com/event?id=95661
https://www.iccf.com/event?id=98008
https://www.iccf.com/event?id=95649
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2. De laatste zet † 
Jeroen Frijling 

 
 

Een week na zijn overlijden verscheen dit bericht op de site van de Alphense 
Schaakclub: 
 
Afgelopen week hebben we het droevige bericht ontvangen dat Jeroen Frijling in zijn 
slaap is overleden. Dinsdag 20 december won hij nog zijn laatste schaakpartij op de 
clubavond, bleef hij na de partij nog even hangen om met clubgenoten te spreken 
onder het genot van een drankje. Woensdag was Jeroen er niet meer. 
 
Jeroen maakte ruim 30 jaar geleden zijn entree in de schaakwereld. Na een 
ongelukkige gebeurtenis in zijn leven was Jeroen zijn zelfvertrouwen kwijt en zat hij, 
mensenschuw, thuis bij zijn ouders, niet meer in staat iets te ondernemen. 
 
In die periode volgde Jeroen een schaakcursus op TV en aansluitend bezocht hij een 
clubavond van ASC. Daar ontmoette hij Dick Roosa, David Rutten en ook Arjan Plug 
met wie hij bevriend zou raken en met wie hij schaaktoernooien zou gaan bezoeken. 
 
Ze ondernamen veel meer zoals samen stappen en tijdens een vakantie 300 km 
rond het IJsselmeer wandelen, onderweg kamperend. Voor Jeroen was de 
schaakwereld een openbaring. De schaakwereld gaf Jeroen de mogelijkheid om zich 
met gelijkgezinden op te houden. Jeroen heeft die wereld de rest van zijn leven 
omarmd. 

Jeroen met de zwarte stukken 
wachtend op zijn tegenstander in 
Krefeld – 2019 

https://www.alphenseschaakclub.nl/in-memoriam/in-memoriam-jeroen-frijling-9-8-1966-21-12-2022/
https://www.alphenseschaakclub.nl/in-memoriam/in-memoriam-jeroen-frijling-9-8-1966-21-12-2022/
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Jeroen speelde bij twee verengingen rond Alphen aan de Rijn, naast ASC ook bij SV 
Reynaerde. Hij speelde toernooien in binnen- en buitenland. Samen met zijn 
schaakvrienden speelde hij toernooien in heel Nederland, maar ook in landen buiten 
Nederland. Toernooien in oorden als Reykjavik, Duitsland, Oostenrijk en dit jaar nog 
in Guernsey werden door Jeroen met genoemde vrienden in wisselende 
samenstelling bezocht. 
 
Met verschillende groepen ASC spelers is Jeroen meermaals in Tsjechië geweest. 
 
Jeroen was een vriendelijk mens en maakte in al die schaaktoernooien kennis met 
andere schakers. Die ontmoetingen gingen niet ongemerkt voorbij bleek als nogal 
wat van die schakers Jeroen spontaan weer opzochten en aanspraken als zij hem 
tijdens een andere schaakgelegenheid opnieuw tegenkwamen. 
In Tsjechië ontmoette Jeroen bijvoorbeeld een groep Noren met wie hij partijen 
analyserend veel tijd doorbracht, dat was erg gezellig en naarmate de nacht 
vorderde werden op het bord meer en meer onzinnige en niet legale zetten 
voorgesteld. Voor Noren was het bier in Tsjechië spotgoedkoop, dat leidde tot flinke 
consumptie en daar werden de analyses niet beter van, maar wel leuker! Jeroen 
hield contact met zijn nieuwe Noorse vrienden en deelde het op de vereniging 
verheugd als van één van de Noren weer een kaartje aan hem had gestuurd. De 
gezelligheid was zeker wat Jeroen trok naar het schaakbord en aan die gezelligheid 
deed Jeroen lustig mee. Bekend is de door hem geïntroduceerde ‘tussenpivo’ (pivo is 
Tsjechisch voor bier). Als het rondjesgeven tijdens de gezamenlijke analyse met 
clubgenoten niet snel genoeg ging bestelde Jeroen even een tussenpivo. 
Jeroen was laat begonnen met schaken en het is voor mensen die later beginnen 
lastig om in bordschaken te excelleren. Als correspondentieschaker heeft hij wel 
opmerkelijke prestaties geleverd. In 2019 is Jeroen op grond van zijn 
correspondentieschaakprestaties benoemd tot CCM, Correspondence Chess Master, 
door de internationale correspondentie schaakbond. Een titel waar hij met recht trots 
op mocht zijn. 
Uiteraard vindt op het schaakbord ook veel opmerkelijks plaats als je zoveel partijen 
speelt als Jeroen. Eén van die opmerkelijke partijen van Jeroen met Tom Vink is 
terug te vinden op de website van Tim Krabbé. Door Tom destijds ingestuurd als 
partij met 4 dames op het bord, maar door Krabbé opgenomen om een andere 
opmerkelijke gebeurtenis op het bord. 
 
https://timkr.home.xs4all.nl/admag/excelsior.htm 
 
Nu ik het een beetje overzie is niet te bevatten hoeveel Jeroen heeft geschaakt. 
In 2013 zijn 162 officiële partijen van hem bekend in zijn partijendatabase. Dat is in 
dat jaar drie partijen per week. Daarbovenop komen nog partijen tijdens Rapid 
toernooien. In de afgelopen dertig jaar heeft Jeroen 813 
correspondentieschaakpartijen afgerond in 122 toernooien, volgens de website van 
NBC. Dat is bijna 30 partijen per jaar. Als je daarbij beseft dat een 
correspondentieschaakpartij meerdere maanden tot wel twee jaar kan duren, dan is 

https://timkr.home.xs4all.nl/admag/excelsior.htm
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duidelijk dat Jeroen dag en nacht met schaken bezig was. Er is een moment geweest 
dat Jeroen zich iets te enthousiast had ingeschreven voor 
correspondentieschaaktoernooien en maar liefst 80 correspondentieschaakpartijen 
tegelijk had lopen. Dat vond hij zelf ook teveel van het goede. 
 
Tussendoor was Jeroen actief op Chess.com met snelschaakpartijtjes. Dubslim was 
zijn handle op Chess.com, een naam die naar ik heb vernomen terugvoert naar zijn 
eerdere liefde, Eerste Divisieclub Haarlem. Er is ook een bron die de naam Dubslim 
toeschrijft aan Jeroens liefde voor muziek in combinatie met een knipoog naar 
Jeroens eigen atletische gestalte. Misschien is beiden waar. 
Veel clubgenoten spraken Jeroen aan met zijn schaaknaam en noemden hem ‘Dub’ 
of ‘Dubbie’ 
 Schaken is de afgelopen dertig jaar Jeroens leven geweest en de schaakwereld zal 
Jeroen missen. 
Ik zou het leven van Jeroen in de schaakwereld willen samenvatten met de 
Dubbiaanse uitspraak, in één woord, ‘SCHITTEREND!’ 
 
Norbert Jansen, voorzitter Alphense Schaakclub, 29 december 2022 
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De laatste winstpartij in het Correspondentieschaak van Jeroen was gespeeld in een 
voorronde van het WK. 
Er zijn nog 2 partijen gaande en in theorie zouden nog 2 spelers de  tweede plaats 
met Jeroen kunnen delen, maar als deze partijen in remise eindigen staat Jeroen 
ongedeeld tweede en zou zich geplaatst hebben voor de Halve Finale! 
Zie https://www.iccf.com/event?id=91312. 
 
CCM Ralf Mätzig (2370) – CCM Jeroen Frijling (2367)  
Gespeeld van 2-3-2021 tot 2-6-2021. 
 
1. d4 Pf6 2. c4 c6 3. Pf3 d5 4. Pc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. Pe5 Pbd7 7. Pxc4 Dc7 8. g3 
e5 9. Pxe5 Pxe5 10. (zie diagram links) 

Lf4? 
Beter is  10. dxe5  met ongeveer gelijk spel. Nu wint zwart een pion, die hij niet meer 
teruggeeft. 
10... Db6 11. Lxe5 Dxb2 12. Dc1 Dxc1+ 13. Txc1 La3 14. Lxf6 gxf6 15. Td1 Lb4 
16. Kd2 c5 17. d5 O-O-O 18. Lg2 The8 19. The1 Le4 20. Lxe4 Txe4 21. Kc2 Tc4 
22. Td3 Txc3+ 23. Txc3 Lxc3 24. Kxc3 Txd5 25. Kc4 Td4+ 26. Kxc5 Txa4 27. Kb5 
Te4 28. Tc1+ Kd7 29. Td1+ Kc7 30. Tc1+ Kb8 31. e3 b6 32. Kc6 h5 
0-1 
Zie diagram rechts. 
Wit geeft op omdat zwart na bijv. 33. h3 (of Tb1) Te6+ 34. Kb5 Kb7 kan oprukken 
met zijn twee vrijpionnen en wit geen tijd krijgt om iets te doen op koningsvleugel. 
 
 
  

Stand na 9. . . . Pxe5 Slotstand 

https://www.iccf.com/event?id=91312
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3. Herdenkingstoernooien 

Nol van ‘t Riet Memorial 

De Nol van “t Riet memorials zijn begonnen op de verjaardag van Nol: 04 juli.  
Nu, bijna 2 jaar later zijn er nog twee openstaande partijen. In groep A en C. 
 
Groep A. https://www.iccf.com/event?id=93109 
 
De invitatiegroep, groep A, werd natuurlijk vervelend getroffen door het, toch 
plotselinge, overlijden van Cor. Eric Ruch, onze ICCF president schreef me (behalve 
zijn condoleances!) dat hij op zondag nog een zet van hem had gehad.  
Op woensdag reeds overleden. Ze hadden een leuke stelling die hij graag had willen 
uitspelen. SIM Tim Harding is de winnaar met 6½ uit 10! Er staat nog een partij open 
van Eric Ruch tegen Leo Lahdenmäki, maar die kan de einduitslag aan de top niet 
veranderen. De vrouwelijke deelneemster IM Luz Marina Tinjacá Ramirez is als 
tweede geëindigd op een half punt, gevolgd door GM Artis Gaujens met 5½ uit 10. 
 
Groep B. https://www.iccf.com/event?id=93587 
 
Deze groep is afgesloten. De winnaar stond al vast: Wolfgang Junge heeft het 
toernooi met 9½ punt gewonnen. Op de 2de plaats, gedeeld zijn geëindigd: Partenie 
Mihai en  Wim van Vugt. Beiden met 9 punten.  
Partenie heeft een iets betere SB score en wordt dus tweede. 
 
Groep C. https://www.iccf.com/event?id=93588 
 
Onze Aart wint deze groep! Aart Kögeler is reeds uitgespeelt en heeft 9½ punt.  
Arifin Salomo kan nog gelijk komen als hij zijn laatste partij van deze groep weet te 
winnen. Deze partij duurt “pas” 58 zetten  en kan dus nog best even duren….. 
5 Spelers hebben reeds 9 punten maar die zijn uitgespeeld. Nog steeds één partij te 
gaan 
We zij een heel mooi bulletin aan het maken over deze drie toernooien, maar zeker 
zo belangrijk over Nol. Met de onvoorstelbare steun van Anton, wordt het een 
prachtig bulletin! 
  

Leo Diepstraten Memorial Finale  

https://www.iccf.com/event?id=97970 
 
Robert Booij en Jos van Raan staan op dit ogenblik eerste en tweede, maar Tobi van 
Scheijndel heeft nog 4 partijen te gaan en kan zich ook in de top-3 nestelen.  

https://www.iccf.com/event?id=93109
https://www.iccf.com/event?id=93587
https://www.iccf.com/event?id=93588
https://www.iccf.com/event?id=97970
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Algemene Open Web 23, IM Cor van Wieringen Memorial 

Twee halve finales, zijn net begonnen, dus nog niet veel over te vertellen. Zie: 
https://www.iccf.com/event?id=100294 
en 
https://www.iccf.com/event?id=100509 
 
 
4. Jubileumtoernooien 

NBC Jubileum toernooi 

Groep A https://www.iccf.com/event?id=95662 

Vorige keer schreef ik nog dat ALLE partijen, tot dan, in remise waren geëindigd. 
Maar Erik, onze eigen secretaris wist de eerste partij te winnen. Mooie pot: zie hier:  
 
Erik van Vliet- Blaz Bratovic 
1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 a6 5.h3 Pbd7 6.Pf3 b5 7.e5 b4 8.exf6 bxc3  
9.fxe7 Dxe7 10.bxc3 Lh6 11.Dd2 Pf6 12.Le2 Lxe3 13.Dxe3 Dxe3 14.fxe3 Pe4  
15.c4 Pg3 16.Tg1 Lf5 17.Ld3 Kd7 18.Kf2 Pe4+ 19.Ke2 Pg3+ 20.Kd2 The8  
21.Tab1 Te7 22.Tge1 f6 23.a4 Pe4+ 24.Lxe4 Lxe4 25.LTf1 Tae8 26.Tf2 h5  
27.a5 g5 28.Pg1 f5 29.Pe2 h4 30.Pc3 g4 31.Th1 g3 32.Te2 Tb8  
33.Tf1 Tb4 34.Pxe4 fxe4 35.Kc3 Ta4 36.Tf4 Txa5 37.Txh4 Ta3+ 38.Kb4 Ta1  
39.Tg4 a5+ 40.Kc3 a4 41.Txg3 
 
Echter ná Eriks overwinning moest Ferry zijn meerder erkennen in: Antonio Galiano. 
Erik staat dus bovenaan gevolgd door Antonio die nog een openstaande partij heeft! 
Spannend dus! In totaal nog 5 openstaande partijen; zij kunnen allen nog gelijk 
komen met Erik…..Wordt afwachten voor Erik dus, of hij de groepszege binnen kan 
halen…..  

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

Vinzenz Kueng  heeft 3 partijen gewonnen en wint de groep glansrijk!. Bernard 
Holtrop heeft de tweede plaats binnengehaald. GOEDE PRESTATIE Bernard! Op de 
gedeelde derde plaats staan drie spelers;  Popov, en twee landgenoten Tobi van 
Scheijndel en René de Vries. Goed gespeeld beiden! Jullie kunnen trots zijn. Beiden 
haalden óók nog eens een CCE norm. Ook Herman Dullemond, met een halfje 
minder scoorde een CCE norm. Bertrand scoorde zelfs een CCM norm! Mooie 
resultaten voor onze landgenoten. 

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

https://www.iccf.com/event?id=100294
https://www.iccf.com/event?id=100509
https://www.iccf.com/event?id=95662
https://www.iccf.com/event?id=95661
https://www.iccf.com/event?id=95649
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In deze groep staat nog 1 partij open.  Deze kan veel invloed hebben op de 
eindstand. Aan kop staat nu Stephan Brault, met 9 punten, maar de Zweed Kenneth 
Jozefsson kan nog gelijk komen. Als hij óók op 9 punten komt, komt hij boven 
Stephan, daar hij dan 5 partijen gewonnen heeft tegen Stephan maar 4. Jannick 
Kuijpers staat nu gedeeld tweede, even veel punten als Frans Smit en Andrei 
Uifelean. Hij heeft echter óók een extra winstpartij. Echter het prijzengeld wordt wel 
gedeeld. Dat is dan weer jammer voor hem. Maar alle drie, Jannick, Frans en Andrei 
scoorden een CCE norm! Proficiat mannen! 

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

In mijn vorige verslag in de laatste nieuwsbrief gaf ik nog aan dat er twee spelers 
gelijk stonden. Echter heeft Janusz Szopa nu duidelijk de groep gewonnen. 11½ punt 
uit 14 partijen is écht en hele mooie score. Alfredo Ricardo Albesa haalde “maar” 
10½ punt en wordt ongedeeld tweede. En dan, voor mij zeker  een verrassing, 
mogelijk ook voor hemzelf, werd Gerard Lonnee ongedeeld 3e. Een prima prestatie 
Gerard! 

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

Arendijus Dyra! Ja 13½ uit 14 partijen….dan ben je een échte winnaar! Hij speelde 
maar één remise tegen Daniel Freire, die echter wel van onze landgenoot Peter 
Velthuis verloor. Peter is 2de geworden met 13 uit 14! Een mooie prestatie Peter! De 
derde plaats is gedeeld door Jesper Hjort en Daniel Freire. In deze groep echter 
bijna geen remises…allemaal beslissingen! HEEL LEUK!! 
 
AMICI SUMUS Joop 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=95648
https://www.iccf.com/event?id=95648
https://www.iccf.com/event?id=95647
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Van de Wedstrijdleider Jan Bart van Daatselaar 

1. Vriendschappelijke Wedstrijden 
In 2022 zijn er 5 interlands gestart. 
Met een BeNeLux team tegen: 
1. Tsjechië (56 borden) 
2. Zuid-Amerika (108 borden)  
 
En met Nederland drie andere tegen: 
1. Cuba (39 borden) 
2. Filipijnen (35 borden) 
3. Frankrijk (50 borden) 
 
Drie andere interlands lopen nog die in 2021 zijn gestart. 
1. BeNeLux – Engeland, die gaan we dik winnen, stand 138 voor en 63 tegen. 
2. Nederland – Canada, spannend, 28 voor, 26 tegen, met nog 2 partijen open. 
 
 
De volgende interlands zijn beëindigd in 2022: 
1. Duitsland – Zwitserland driekamp (2020), gewonnen  
2. Zweden (2021), nipt verloren, 35½  – 36½  
3. Rusland (2020), verloren 113½ – 118½ 
4. Finland (2019), gewonnen 39½ – 30½ 
5. Italië (2019), verloren 52½ – 61½ 
6. USA (2020), gewonnen, 129-123 
7. Mexico (2021), verloren, 24½ – 35½ 
8. Spanje (2021), gewonnen, 51½ – 44½ 
9. Cuba (2020), verloren, 47½ – 62½ 
10. Nederland – Australië, gewonnen, 65½ - 40½ 
 
In 2022 doen 85 verschillende spelers mee aan vriendschappelijke wedstrijden, wat 
bijna de helft (!) van alle actieve schakers is. 

2. World Team Cup. 
Het Benelux team heeft startnummer 1, omdat het team de hoogste gemiddelde 
rating had in de eerste ronde. In de die ronde hebben wij Brazilië met 1 punt verschil 
en de Filipijnen met 5 punten verschil verslagen. Op 10 September is de tweede 
ronde gestart:  
Wij spelen tegen Argentinië en Roemenië. 
Van de in totaal 120 partijen zijn er 98 remise en is er slechts 1 winst partij, (zie 
pagina 31 van de vorige nieuwsbrief, waarbij onze eerste bord speler zijn Dame 
weggaf op zet 10). 
Slechts 11 partijen zijn er over voor ons team om tenminste twee winstpartijen 
binnen te slepen. 
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3. Thematoernooien 
In 2022 zijn de volgende twee Thema Toernooien gestart: 
• Weens, Steinitz Gambiet (C25), met 3 groepen van 6 spelers 
• Italiaans, Giuoco Pianissimo (C50), 2 groepen van 7 spelers 
De volgende twee halve finales zijn beëindigd en de finale is gestart: 
• Op 9 Mei, Caro-Kann, Kortsnoi Variant (B15), finale gestart on 31 Juli met 6 
spelers. 
• Op 24 Mei, Dutch Defense, Leningrad Variant (A88), finale gestart op 31 
Augustus met 6 spelers. 
 
In de volgende halve finale van het thema toernooi Siciliaans, F4 attack (B21) zijn 
nog twee partijen open, die bepalen wie derde gaat worden in de groep, en daardoor 
uitgenodigd wordt voor de finale. 
 
Sinds 2020 doen 50 verschillende spelers mee aan thema toernooien, wat bijna een 
derde van alle actieve schakers is. 
 

4. Snelschaaktoernooi 2021 en 2022 
2021 Groep B is gewonnen door Arie Ketelaars met een mooie score van 9½ uit 12.  
Opvallend was het remise percentage in deze groep 14% was! 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=95190 
 
2022 Groep A is gewonnen door Arjo Schreuders and Dennis Metekohy met een 
score van 4 ½ uit 8. Zie: https://www.iccf.com/event?id=99520 
 
2022 Groep B is gewonnen door Krine Faber met een mooie score van 9 uit 10. 
Slechts twee remises in deze groep. Zie: https://www.iccf.com/event?id=99521 
 

5. Ladder Competitie. 
Felicitaties gaan uit naar de volgende zeven aanvallers (Marcel Knigge, Hans 
Kemperman, Arie Ketelaars, Frans Weseman, Ronald Bieringa, en Sjoerd de Rave) 
die hun verdedigers verslagen hebben en daardoor op de ladder zijn opgeklommen. 
 
De tabel van deze derde ronde is hier te zien: https://www.iccf.com/event?id=96353 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=95190
https://www.iccf.com/event?id=99520
https://www.iccf.com/event?id=99521
https://www.iccf.com/event?id=96353
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De stand na deze ronde is als volgt: 
 
2023 2022 2021 2020 Titel Naam R2023Q1 

1 1 1 2  Arjo Schreuders 2360 
2 2 2 3 CCM Erik van Vliet 2396 
3 3 3 4 CCM Peter Groot 2302 
4 4 4 5 CCE Aart Kögeler 2241 
5 5 5 8  Peter Metsemakers 2223 
6 6 6 9  A.A.M. Schenning 2187 
7 7 7 10  Joost van Dam 2054 
8 8 8 11  Gerard Lonnee 2004 
9 10 13 16 CCE Marcel Knigge 2196 

10 9 9 12  Bert Hospers 1926 
11 12 15 20  Hans Kemperman 1694 
12 11 11 14  Jo Engels 1814 
13 13 10 13  Ewoud 't Jong 2178 
14 14 14 17  Peter Rotte 1826 
15 15 19 23  Arnold Braam 1800 
16 16 17 21  Willem van der Linden 1469 
17 18 20 26  Arie Ketelaars 2084 
18 17 18 22  Ger Dekker 1512 
19 20 25 N/A CCM Frans Weseman 2260 
20 19 21 27  Jos Vaessen 994 
21 22 26 N/A  Ronald Bieringa 2236 
22 21 22 28  Henk Miedema 658 
23 23 27 N/A  Peter Leijen 2132 
24 24 28 N/A CCM Peter De Vos 2324 
25 26 33 N/A  Sjoerd de Rave 2143 
26 25 29 N/A  Huib Vriens 2019 
27 27 31 N/A  Ber Dahlkamp 1864 
28 28 32 N/A  Herman van Engen 1649 
29 30 34 N/A CCE Tobi van Scheijndel 2305 
30 29 30 N/A  Rob Bes 1783 
31 31 36 N/A CCE Anton Versteeg 2252 
32 32 37 N/A  J.A. de Boer 1717 
33 33 N/A N/A  Martin Brinkman 2272 
34 34 N/A N/A  Daan Mulder 2067 
35 35 N/A N/A  Wim Sijses 1695 
36 36 N/A N/A  Bernard Hulst 1446 

 
 
Op 28 Februari is de vierde ronde van ons Laddertoernooi gestart, met wederom een 
looptijd van 12 maanden. Zie: https://www.iccf.com/event?id=100747 

https://www.iccf.com/event?id=100747
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De volgende verslagen zijn ook gemaakt door Jan Bart van Daatselaar. 

Algemeen Open Web 
AOW20 – 3de Promotie Toernooi, cycli gestart op 31 december 2019. 
 
Halve Finale 1, beëindigd op 7 december 2022, de volgende drie spelers hebben 
zich geplaatst voor de finale: 
Erik van Vliet als eerste en Peter Groot en Diederink van Donk als tweede. 
Zie:  
 
Halve Finale 2, nog een partij open die beslissend is voor de plaatsing in de  
finale. Geplaatst voor de finale: Tjitze Schram en Ronald Bieringa 
Laatste startplaats gaat tussen Fred Reuling en Henk Schulenberg. 
 
AOW21, IM Leo Diepstraten Memorial, cycli gestart op 31 december 2020. 
 
• Halve Finale 1, gewonnen door Tobi van Scheijndel op 29 maart 2022 
• Halve Finale 2, gewonnen door Robert Booij op 1 februari 2022 
• Halve Finale 3, gewonnen door Aart Budding op 24 maart 2022 
• Halve Finale 4, gewonnen door Jannick Kuijpers op 14 maart 2022 
• Halve Finale 5, gewonnen door Aart Kogeler op 24 oktober 2021 
• Halve Finale 6, gewonnen door Jos van Raan op 9 september 2022 
 
De finale is op 1 juni gestart en 7 partijen zijn nog open welke gaan bepalen wie op 
de eerste drie (geld) prijzen eindigt.  
 
AOW022, cycli gestart op 31 december 2021. 
• Halve Finale 1, nog 2 partijen open, bepalend voor de einduitslag. 
• Halve Finale 2, nog 4 partijen open, bepalend voor de einduitslag. 
• Halve Finale 3, nog 2 partijen open, bepalend voor de einduitslag. 
 
AOW023, IM Cor van Wieringen Memorial, cycli gestart op 31 december 2022. 
Twee halve finales, elk met 13 spelers, die strijden voor 6 plaatsen in de finale. 
Zie: HF1 en HF2 

Rating Toernooi 2021 en 2022.  
Rating 2021 
 
• Groep A gewonnen door Willem Barendswaard met  5 uit 8 op 5 april 2022 
• Groep B, gewonnen door Hein Stallinga met 6 uit 8 op 13 juli 2022. 
• Groep C, gewonnen door Jannick Kuijpers met 5 ½  uit 8 op 4 juli 2022 
• Groep D, gewonnen door Arie Ketelaars met 7 uit 8 op 30 maart 2022. 
 
 

https://www.iccf.com/event?id=93763
https://www.iccf.com/event?id=93764
https://www.iccf.com/event?id=90212
https://www.iccf.com/event?id=90213
https://www.iccf.com/event?id=90214
https://www.iccf.com/event?id=90215
https://www.iccf.com/event?id=90216
https://www.iccf.com/event?id=90248
https://www.iccf.com/event?id=97970
https://www.iccf.com/event?id=96217
https://www.iccf.com/event?id=96218
https://www.iccf.com/event?id=96219
https://www.iccf.com/event?id=100294
https://www.iccf.com/event?id=100509
https://www.iccf.com/event?id=93550
https://www.iccf.com/event?id=98326
https://www.iccf.com/event?id=93552
https://www.iccf.com/event?id=93553
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Rating 2022 
 
Drie groepen van 9 spelers elk is op 30 juni gestart, op het moment lopen er in totaal 
nog 11 partijen in 3 groepen, die allemaal bepalend zijn voor wie er gaat winnen. 

Nederlands Kampioenschap 
Finale NK2018 is op 7 februari 2022 geëindigd met de volgende uitslag: 
1. Raph Eikenboom, 11½ - 19 
2. Rob van der Plas, 11 – 19 
3. Johnny Fluit, 10½ - 19 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=86914 
 
Finale NK2020 is op 31 mei 2022 gestart met 19 spelers. 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=96941 
 
Halve Finale NK2022 is op 30 november 2022 gestart met 4 groepen van 6 spelers. 
Erik van Vliet heeft zich rechtstreeks voor de finale NK 2022 geplaatst.  

Nederlands Veteranen Kampioenschap 
Halve Finale VNK2021 is op 31 mei 2021 begonnen en er is slechts 1 partij open in 
groep 1, om te bepalen wie zich voor de finale plaatst.  
 
Voorronde 1: Geplaatst, Jan Bart van Daatselaar en Giel Massy, strijd om de derde 
plek tussen Noud Beekes, John Stigter en Frans Weseman. 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=93070 
 
Voorronde 2: Geplaatst: Jos van Raam Ferry Lunek, Robert Booij 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=93071 
 
Voorronde 3: Geplaatst: Peter Groot, Aart Budding, Henk Eelvelt.  
Henk vervangt Johan Poell die als eerste eindigde, maar onlangs is overladen. 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=93072 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=86914
https://www.iccf.com/event?id=96941
https://www.iccf.com/event?id=93070
https://www.iccf.com/event?id=93071
https://www.iccf.com/event?id=93072


 
 

29 
NBC: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 

Van de Redactie 

Postschaak 

 
Weinig veranderd sinds de vorige nieuwsbrief. 
 
Spanje – Nederland  2-0 
bord Spanje rating  verw wit zwart wit zwart verw rating Nederland 

1 CCE Josep Guevara i Pijoan 2332  0,52 . . . . 0,48 2307 CCM Peter J.A. Groot 
2 CCE Josep Guevara i Pijoan 2332  0,50 . . . . 0,50 2331 CCM Henk A.T. Schulenberg 
3 CCE Josep Guevara i Pijoan 2332  0,50 . . . . 0,50 2331 CCM Henk A.T. Schulenberg 
4 Rafael Bravo González 1909  0,35 . . . . 0,65 2076 Frits D. Faber 
5 Rafael Bravo González 1909  0,45 . . . . 0,55 1969 Marinus Cornelis van Berkel 
6 Manuel Piqueras Jiménez, 1923  0,57 . . . . 0,43 1845 Ber Dahlkamp 
7 Manuel Piqueras Jiménez, 1923  0,64 1 1 0 0 0,36 1761 Robert Drost 

            
  2094,3  7,07  2,0  0,0 6,93 2088,6  
Nederland – Zweden 7 -10 
bord Nederland rating  verw wit zwart wit zwart verw rating Zweden 

1 SIM Joop Jansen 2403  0,42 ½ ½ ½ ½ 0,58 2494 SIM Per Söderberg 
2 CCM Henk A.T. Schulenberg 2333  0,43 ½ ½ ½ ½ 0,57 2416 SIM Gunnar Blomstrand 
3 CCE Jos P.M. van Doorn 2311  0,55 C C C C 0,45 2254 Börje (Kalmar) Jansson 
4 CCM Peter J.A. Groot 2290  0,60 1 . . 0 0,40 2180 Ingvar Andersson 
5 CCE Wim Velker 2202  0,66 ½ ½ ½ ½ 0,34 2020 Göte Karlsson 
6 J.A.H. Visser 2076  0,58 0 ½ ½ 1 0,42 1985 Sven Olof (Enköping) Andersson 
7 Ber Dahlkamp 1800  0,39 0 0 1 1 0,61 1925 Fredrik Jacobsen 
8 Marinus Cornelis van Berkel 1953  0,56 1 1 0 0 0,44 1883 Hans Rånby 
9 H.J.M. Kerssemakers 1948  0,70 0 0 1 1 0,30 1711 Roland Lindahl 
10 Robert Drost 1804  0,86 0 ½ ½ 1 0,14 1300 Björn Enoksson 

            
  2112,0  11,49  7,0  10,0 8,51 2016,8  
  
Nederland Post 2022 
Is pas een paar maanden bezig. Nog weinig te melden. 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=97771   

https://www.iccf.com/event?id=97771%20
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De oude briefkaart 

 
 
 
Heeft u nu genoeg partijen van uw redacteur gezien en heeft u ook een partij uit 
het pre-computer tijdperk, die u graag met ons wilt delen? 
Stuur die  dan SVP op, met of zonder commentaar, naar  
redactie@correspondentieschaken.nl 
 

 
A. Versteeg –A. A. van de Peut 
M122 15-1-1983 
 
1. Pf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Pf6 4. b3 Lg4 5. Lg2 e6 6. O-O Pbd7 7. Lb2 Ld6  
8. d3 O-O 9. Pbd2 a5 10. h3 Lxf3 11. Pxf3 a4 12. Dc2 De7 13. e4 dxe4 14. dxe4 e5 

Diagram links. Tot zover gelijk aan een partij Pirc – Ivkov Sarajevo 1960, 
die na 45 zetten in remise eindigde. Pirc speelde hier  15. Ph4. 
15. Pe1 axb3 16. axb3 Pc5 Beter is Txa1. Wit krijgt nu een klein voordeeltje. 
17. Txa8 Txa8 18. Lc3  
Geeft het voordeeltje weg. Beter was 18. b4 Pe6  19. c5 
18. Pe6 19. Pd3 Pd7 20. b4 c5 21. bxc5 Pexc5 22. Pb4 Dd8  
(actiever is Pb6 of Pf6) 23. Td1 Diagram rechts 
23. . . . Pb6? (zwart moest Dc7 of Db6 spelen en na 24. Pd5 Dc6. 
 24. Lxe5  
1-0 
 

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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ICCF blunder 
In NB 43 hebben we reeds vermeld dat terugtrekken uit een toernooi niet langer 
mogelijk is. De reden is het aantal arbitrages te verminderen. Wat we toen niet 
beseften is dat dit ook geldt bij het overlijden van een speler. Dit betekent dat zijn 
klok blijft doorlopen en een ETL in alle lopende partijen het gevolg is. We kwamen 
hier achter bij het onverwachts overlijden van Jeroen Frijling op 11 december van het 
vorig jaar. Joop Jansen verloor niet alleen een clubgenoot maar ook zijn vertrouwen 
in de ICCF. Deze reglementswijziging ging in op 1 december 2022, terwijl andere 
wijzigingen op 1 januari 2023 van kracht werden. 
Gelukkig kon na een protest van Joop bij de ICCF Arbitrage commissie toestemming 
gekregen worden om de partijen van Jeroen te laten arbitreren, zodat er geen sprake 
zou zijn van ETL’s. Voor  vriendschappelijke wedsstrijden gelden overigens andere 
regels: een TD kan één of meer invallers proberen te vinden, om de partijen uit te 
spelen. 
Maar voor de overige toernooien is er dus een groot probleem bij het overlijden van 
een deelnemer. Als we het oude (2022) en het nieuwe (2023) reglement met elkaar 
vergelijken valt op dat de woorden dead en death uit het nieuwe reglement 
verdwenen zijn. (Alleen Sudden Death staat er nog in, maar dat heeft niets met dit 
onderwerp te maken).  
Hopelijk kan het aanstaande congres deze blunder corrigeren. 
Het is alleen waarschijnlijk niet mogelijk hier tussentijds een oplossing voor te vinden, 
Ook gezien de starre houding van de ICCF reglementscommissie. m en met name 
de voorzitter hiervan,  Dennis Doren, is zeer halsstarrig en weigert toe te geven, dat 
er grove fouten zijn gemaakt. 
Geen idee wat deze man bezielt, maar het komt zeer kil bij mij over. 
In ieder geval vindt de NBC, dat u hier van op de hoogte moet zijn, 
Want het kan altijd gebeuren dat een van uw tegenstanders in een ICCF toernooi 
onverhoopt overlijdt. 
A.V. 

Ranking 

Inleiding 

In het ICCF Reglement in het hoofdstuk 1.3.4  worden twee systemen genoemd voor 
Tie Breaking: 

1. Round Robin toernooien. Dit zijn verreweg de meeste toernooien, waar een 
speler  één (enkel) of twee dubbel) partijen tegen iedereen in de groep speelt. 
Voorbeelden van enkel zijn o.a. alle ICCF Norm toernooien. Voorbeelden van 
dubbel zijn de Thema toernooien. Hier wordt de Baumbach methode gebruikt 
voor Tie-Breaking. 

2. Voor zeer grote toernooien met honderden deelnemers, waar een speler 
slechts tegen een klein aantal partijen speelt, wordt het Silli systeem  
gehanteerd. Deze toernooien hebben zoveel deelnemers, meer dan 1000, dat 
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het gangbare Round Robin systeem met voorrondes, Halve Finales en Finales 
niet gebruikt kan worden, omdat dan de groepen te groot zouden worden of 
omdat er dan teveel rondes nodig zouden zijn en het toernooi dan te lang zou 
duren.  Hier wordt de Bucholz methode gebruikt om Tie-Breaks op te lossen. 

3. Team toernooien: 
Kunnen worden gespeeld als Round-Robin (de teams in een groep ontmoeten 
elkaar allemaal) of volgens het Scheveningen systeem, zoals dat door de Fide 
wordt gebruikt in de Olympiade voor Landenteams. Hiervoor gelden aparte 
regels 
 

Hieronder een vertaling van het hoofdstuk in het reglement van 2023 dat Tie 
Breaking beschrijft. De term Enkel- of dubbelrondig is niet helemaal duidelijk in dit 
reglement. N.B.: met dubbelrondig wordt bedoeld dat een speler zowel met wit als 
zwart tegen een andere speler speelt en niet dat een toernooi uit meerdere ronden 
zoals (voorronde, halve finale, finale bestaat. 
 

Regel 1.3.4. Tie-breaking 

1. Tie-breaking wordt gebruikt in alle toernooien die door ICCF worden 
georganiseerd, tenzij de toernooiaankondiging stelt dat er geen tie-breaks toegepast 
zullen worden. Het volgende is van toepassing voor twee of meer spelers, 
of twee of meer teams, met hetzelfde aantal punten: 
 
2. Individuele toernooien: 
 
2.1. (Enkele of dubbele) round robin 

a. aantal overwinningen door elke speler met gelijkspel in het toernooi (het 
Baumbach tie-breaking systeem), 

b. als na "a" het gelijk blijft, dan de puntenwaardering door het Sonneborn-
Berger-systeem, 

c. als na “b” het gelijkspel blijft bestaan, dan de resultaten van de gelijkgespeelde 
spelers tegen elkaar. 

 
2.2. (enkele of dubbele ronde) Silli system 
 
Indien een gelijke stand blijft bestaan na de standaard tiebreakprocedures: 

a. Buchholz cut 2 (Buchholz score verminderd met de twee laagste scores van de 
tegenstanders), 

b. als na “a” de gelijke stand blijft bestaan, dan snijdt Buchholz 1 af (Buchholz-
score verminderd met de laagste score 

c. als na “b” het gelijk blijft, dan Buchholz (de som van de scores van elk van de 
tegenstanders van een speler), 

d. als na "c" het gelijk blijft, dan Buchholz 2e fase (toevoeging van Buchholz van 
de tegenstanders van de speler), 
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e. als na "d" het gelijkspel aanhoudt, dan wordt het aantal overwinningen van elke 
speler in het toernooi (het Baumbach tie-breaking systeem) 

 
3. Teamtoernooien: 
31. (Enkel- of dubbelrondig) round robin 

a. tiebreak op basis van teamresultaten (2 extra punten voor een gewonnen 
wedstrijd, 1 extra punt voor een gelijkspel), 

b. als na "a" het gelijk blijft, dan de resultaten van de teams die gelijk eindigen 
tegen elkaar, 

c. als na “b” het gelijk blijft, dan geldt het beste individuele resultaat op bord 1 (na 
bord 2, 3, etc.) (Verduidelijking: Het “betere individuele resultaat” wordt 
bepaald aan de hand van de toepasselijke individueel tiebreak-systeem zoals 
hierboven vermeld, indien nodig.) 

 
3.2. (Enkel- of dubbelrondig) Scheveningen systeem: 
 

a. Standaard wordt het teamresultaat (2 punten voor een gewonnen wedstrijd, 1 
punt voor een gelijkspel, 0 punten voor een verloren wedstrijd) beslist eerst, 
en daarna het totale resultaat van alle spelers in een team. 

b. als na "a" het gelijk blijft, dan de resultaten van de teams die gelijk eindigen 
tegen elkaar, 

c. als na “b” het gelijk blijft, dan geldt het beste individuele resultaat op bord 1 
(na bord 2, 3, etc.) (Verduidelijking: Het “betere individuele resultaat” wordt 
bepaald aan de hand van de toepasselijke individueel tiebreak-systeem zoals 
hierboven vermeld, indien nodig.) 

4. De organisator van het toernooi (TO) is gerechtigd om nadere tiebreakprocedures 
op te stellen maar alleen een procedure die moet worden geïmplementeerd volgens 
de hierboven in "2" en "3" opgesomde procedures. Deze aanvullende procedures 
moeten uiterlijk bij het plaatsen van de startlijst van het toernooi door de TO worden 
aangegeven 
5. Als spelers of teams nog steeds gelijk staan nadat alle relevante 
tiebreakprocedures zijn gebruikt, worden de spelers of teams als gelijk geëindigd 
beschouwd. 
 
Tot zover de ICCF regels voor Tie-breaking. Duidelijk is dat er verschillende 
systemen bestaan voor de verschillende soorten toernooien en dat deze systemen 
los van elkaar staan. Ook valt op dat ratings en ratingverschillen geen rol spelen bij 
Tie-breaking. Verder, werken ze schitterend voor toernooien die volledig uitgespeeld 
zijn. Maar wat te doen bij Round Robin toernooien die nog aan de gang zijn?   
In een kruistabel kun je twee opties selecteren:  
 

1. sorteer op startlijst volgorde of 
2. sorteer op plaats volgorde. (=ranking). 
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Voor Ranking van lopende toernooien gelden kennelijk andere regels dan voor 
beëindigde toernooien, zoals ik onlangs zag bij het opmaken in Excel van de 
kruistabel voor de invitatiegroep van het NOL Memorial toernooi. 
Op een gegeven moment was de stand volgens de ICCF kruistabel: 
 
# NOL Memorial Gr. A Ctry Rat Tot Wins SB RG 

1 SIM Timothhy Harding Irl 2340 6½ 4 23,25 0 
2 SIM Alan Rawlings Eng 2320 4½ 2 16,75 2 

3 IM Luz Tinjacá Ita 2389 4 2 14,25 2 

4 GM Artis Gaujens Lat 2251 5 2 16,50 0 

5 SIM Eric Ruch Fra 2443 3½ 1 14,75 3 

6 Tom de Ruiter Ned 1985 3½ 1 12,25 2 

7 IM Cor van Wieringen† Ned 2237 3½ 2 11,75 2 

8 IM Alan Borwell Sco 2207 3½ 0 12,75 0 

9 IM Jaromir Canibal Cze 2317 3 0 13,25 0 

10 Leo Lahdenmäki Fin 1913 2 1 6,50 1 

11 GM Fritz Baumbach Ger 2401 0 0 0,00 0 
 
Vreemd, de Baumbach regel wordt hier kennelijk niet toegepast, want dan zou Cor 
met 2 overwinningen op de 5de plaats moeten staan en Eric op 6 en Tom op 7 
vanwege de S.B. score. De enige reden, waarom Eric boven de anderen staat kan 
alleen zijn, dat hij minder partijen heeft gespeeld. Kennelijk speelt bij een gelijke 
score het percentage een rol. Als we die kolom toevoegen ziet de tabel er zo uit: 
 
# NOL Memorial Gr. A Ctry Rat Tot % Wins SB RG 

1 SIM Timothhy Harding Irl 2340 6½ 72% 4 23,25 0 

2 SIM Alan Rawlings Eng 2320 4½ 64% 2 16,75 2 

3 IM Luz Tinjacá Ita 2389 4 57% 2 14,25 2 

4 GM Artis Gaujens Lat 2251 5 56% 2 16,50 0 

5 SIM Eric Ruch Fra 2443 3½ 58% 1 14,75 3 

6 Tom de Ruiter Ned 1985 3½ 50% 1 12,25 2 

7 IM Cor van Wieringen† Ned 2237 3½ 50% 2 11,75 2 

8 IM Alan Borwell Sco 2207 3½ 39% 0 12,75 0 

9 IM Jaromir Canibal Cze 2317 3 33% 0 13,25 0 

10 Leo Lahdenmäki Fin 1913 2 25% 1 6,50 1 

11 GM Fritz Baumbach Ger 2401 0 0% 0 0,00 0 
  
Niet duidelijk waarom Tom boven Cor staat. De Baumbach regels zou hier dus 
eigenlijk moeten zijn: 
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1. Score 
2. Percentage 
3. Sonneborn-Berger 
4. Aantal overwinningen 

 
Waarom is een goede tussenstand belangrijk? Om een aantal redenen: 
De plaats is vaak belangrijk voor promotie naar de volgende ronde en het 
prijzengeld. Het is daarom handig om te weten wat je kansen zijn, ook al is het 
toernooi nog gaande. 
 
A.V. 
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ICCF toernooi prestaties 

 
1. Allereerst postuum de prestatie van Jeroen Frijling in  
een voorronde van het WK 2021, waar hij voorlopig ongedeeld tweede staat en zich 
kon plaatsen voor de Halve Finales! Er moeten echter nog 2 partijen beslist worden. 
 
2. Hans Galjé is gedeeld eerste geëindigd in van de bord 3 spelers van de 
Champions League 2021 C1 en een een CCM norm gehaald. 
Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=95519. 
Hieronder een overwinning op een sterke tegenstander: 
 
CCE Hans Galjé (2242) - CCE Paolo Pulghè (2308) 
 
1.Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 e6 4. e3 a6 5. d4 d5 6. cxd5 exd5 7. Le2 c4 8. O-O b5 
8. . . . Pc6 of 8. . . . Lb4 lijkt iets sterker. 
9. a4 b4  

10. Pxd5 Pxd5 11. e4 Pf6 12. Lxc4 Le7  
13. Db3 O-O 14. e5 Pg4 15. h3 Pc6  
16. Dd3 Pgxe5 17. dxe5 Pa5 18. Le3 Dxd3  
19. Lxd3 Pb3 20. Tad1 Le6 21. Tfe1 h6  
22. a5 Tfe8 23. Lb6 g6 24. Pd2 Pxd2  
25. Txd2 b3 26. Tdd1 Ld8 27. Le4 Tc8  
28. f4 Kg7 29. g4 Lh4 30. Te3 Tc4 31. f5 Lg5 
32. Ld3 Tc6 33. Tee1 gxf5 34. gxf5 Lc8  
35. Te2 Kf8 36. Kg2 Lh4 37. Kf3 Lb7  
38. Kg4 Ld8 39. Le4 Tc4 40. Td4 Txd4  
41. Lxd4 Lxe4 42. Txe4 Lxa5 43. Kh5 Tb8  
44. Kxh6 Lb4 45. Kh7 a5 46. f6 Tb5  
47. Tg4 Ke8 48. Kg8 a4 49. e6 fxe6  
50. f7+ Kd7 51. Lg7 Tb8+ 52. Kh7 Lc5  
53. Txa4 e5 54. Lxe5 Tb7 55. Lf6 Lf8  

56. h4 Tc7 57. Lg7 Le7 58. Te4 Ld6 59. h5 Tc8 60. h6 Lc5  
61. Tc4 Le7 62. Txc8  
1-0 
  

Stand na 9. . . . b4 

https://www.iccf.com/event?id=91312
https://www.iccf.com/event?id=95519
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3. Tjaart Offringa heeft een zeer sterk Israëlisch toernooi gewonnen. 
Iedereen had een 2500+ rating. Alle partijen eindigden in remise op één na: 
een overwinning van Tjaart op een Japanner. 
 
Tjaart Offringa (2584) – Nobuo Uchikura (2502) 
 
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.c4 Le7 5.Pf3 O-O 6.O-O d6  
7.b3 Pe4 8.Lb2 Pd7 9.Dc2 c6 10.e3 d5 11.Pe1 Te8 12.Pc3 b5  
13.c5 Pxc3 14.Lxc3 a5 15.Pd3 Lf6 16.b4 axb4 17.Pxb4 Dc7 18.a3 Ta4  
19.Tfc1 Pf8 20.Lf3 Ld7 21.Db2 Ta7 22.Ld1 Tea8 23.Ta2 Le8 24.Tca1 h5  
25.a4 bxa4 26.Txa4 Txa4 27.Txa4 Txa4 28.Lxa4 h4 29.De2 Ld8 30.Da6 hxg3 
31.hxg3 Da5 32.Dxa5 Lxa5 33.Pa2 Lxc3 34.Pxc3 Kf7  

Diagram links. Wit heeft hier een klein voordeel bereikt : de goede loper en pion c6 is 
haast niet te verdedigen. 
35.Pa2 e5 36.dxe5 Pe6 37.Pb4 Pxc5 38.Lxc6 Lxc6 39.Pxc6 Pe4 40.Kg2 g6 41.f4 
Pd2 42.Pb4 Ke6 43.Kh3 Pf1 44.Pc2 Kf7 45.g4 fxg4+ 46.Kxg4 Ph2+ 47.Kh3 Pf1 
48.Kh4 Pd2 49.Kg4 Ne4  
Diagram rechts. Het zwarte paard verhindert dat  de witte koning naar g5 gaat, maar 
wit heeft daar een oplossing voor: 
50.Nb4 Ke6 51.Nc6 Kf7 52.Nd8+ Ke7 53.Nb7 Ke6 54.Nd6 Nf2+ 55.Kg5 Nh3+ 
56.Kxg6  
1-0  

Stand na 34. . . . Kf7 
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Blunders – zeer korte partijen 

 
1. dertien 
 
Frankrijk - Nederland 2022 Bord 49 eindigde in 1-0. 
 
Samir Azzoug (1624) Bernard Jan Hulst (1456) 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.O-O Pxe4 5.Te1 Pf6 
6.Pxe5 Pe7 beter is Le7 of Pxe5 
7.d4 a6 8.La4 b5 9.Lb3 d5 10.Lg5 h6 
11.Lf4 Pe4 ??  

12.Txe4 dxe4 13.Lxf7# 1-0 
 
Zie: https://www.iccf.com/game?id=1360490 

 
 
 

Stand na 11.Pe4?? 

https://www.iccf.com/game?id=1360490
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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. 
 
Graag sturen naar redactie@correspondentieschaken.nl 
Liefst met details zoals naam van het toernooi, datum, naam van de spelers en 
eventuele opmerkingen. 

  

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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Rating nieuws. 
 
In de Top-20 weinig verandering. 
Onderaan een paar verschuivingen met o.a. de 
comeback van Rob van der Plas.  
Dit is de laatste lijst, die opgemaakt is met de 
oude rating regels.  
De volgende lijst, 2023 Q2, zou er misschien 
heel anders kunnen uitzien… 
 
 
 

Top 25 2023 Q1 
   22 Q4     23 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 193 2641  193 2641  0  
3 GMf l'Ami, Erwin 12 2628  14 2627  -1  
4 SIM Burg, Twan 66 2566  66 2566  0  
5 GM Plomp, Michiel P. 507 2556  508 2556  0  
6 SIM Offringa, Tjaart 179 2540  192 2539  -1  
7 SIM Tulfer, Paul M. 112 2521  117 2522  1  
8 SIM Raijmaekers, René C. H. 865 2508  869 2508  0  
9 SIM Kruis, Rob P. 155 2494  155 2494  0  

10 GM Kuiper, Jacques 302 2467  303 2467  0  
11 IM Bleker, Frits 388 2451  395 2451  0  
12 IM Hof, Eric van 't 193 2447  193 2447  0  
13  Schoppen, Casper 16 2446  16 2446   0  
14 GM Unen, J. Hans van 794 2446  806 2445  -1  
15 IM Oudheusden, Willem A. 151 2433  152 2434  1  
16 IM Willigen, Jan Willem van 599 2433  605 2432  -1  
17 IM Seben, Edgar van 126 2427  128 2427  0  
18 CCM Engelen, Johan 356 2413  368 2413  0  
19 SIM Jansen, Joop 505 2405  505 2405  0  
20 CCM Brorens, Daniel 162 2399  166 2405  6  
21 CCM Koelewijn, Alex 290 2401  290 2401  0  
22 CCM Leemans, Robert 380 2398  382 2398  0  
23 CCM Vliet, Erik van 332 2400  349 2396  -4  
24 CCM Stigter, John 209 2398  215 2394  -4  
25 CCM Plas, Rob van der 463 2391  475 2389  -2  
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Nieuwe rating berekening. 

Tijdens het ICCF congres van 2022 werd een groot aantal reglementswijzigingen 
aangenomen, waaronder een nieuwe berekening van ratings. In de oude berekening 
werd gebruik gemaakt van een formule, die veel leek op de formule van de Fide. 
Deze was vrij simpel: 
 
1/(1+10^(-(R1-R2)/640)) 
 
Voor de nieuwe ratingberekening met o.a. een andere telling van remises en weging 
van zwart of wit,  is een hoogleraar, Professor Mark Glickman, aan het werk gegaan 
met als resultaat een formule, die 3 pagina’s beslaat. Ik heb er naar gekeken, maar 
het is mij niet duidelijk hoe ik die in een spreadsheet kan overnemen. Nieuw is o.a. 
de variabele RD, die de onzekerheid van de ratingberekening moet uitdrukken 
volgens de formule: 
 
Als 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜>120, dan 𝑅𝑅𝑅𝑅=𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 
Als 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜≤120, dan 𝑅𝑅𝑅𝑅=√(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜²+𝑐𝑐²) waar 𝑐𝑐=25, een constante die  de toename van 
onzekerheid tussen ratingperiodes moet uitdrukken.  
Als √(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜²+𝑐𝑐²)<30, dan 𝑅𝑅𝑅𝑅=30. 
 
Hieronder een aantal waarden voor 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 en RDnew: 
 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: 𝑅𝑅𝑅𝑅new: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: 𝑅𝑅𝑅𝑅new: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: 𝑅𝑅𝑅𝑅new:  

30 39,05 60 65,00 90 93,41  
40 47,17 70 74,33 100 103,08  
50 55,90 80 83,82 110 112,81  

 
a) Convert the ratings and 𝑅𝑅𝑅𝑅s to the standardized scale:  
𝜇𝜇=(𝑟𝑟−1500)/173.7, σ= 𝑅𝑅𝑅𝑅/173.7  
μ𝑗𝑗=(𝑟𝑟𝑗𝑗−1500)/173.7, σ𝑗𝑗=𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗/173.7 for 𝑗𝑗=1,…,𝑚𝑚  
 
b) Set the system parameter values:  
β0=1.0986,β1=0.17037  
 
c) Define the probability of a win, draw and loss as a function of the standardized ratings 
μ and μ𝑗𝑗 as Pr(win|μ,μ𝑗𝑗)=exp(μ)/𝑆𝑆 Pr(draw|μ,μ𝑗𝑗)=exp(β0+(1+β1)(μ+μ𝑗𝑗)/2̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅

)/𝑆𝑆 
Pr(loss|μ,μ𝑗𝑗)=exp(μ𝑗𝑗)/𝑆𝑆  
where 𝑆𝑆=exp(μ)+exp(β0+(1+β1)(μ+μ𝑗𝑗)/2̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅
)+exp(μ𝑗𝑗)  
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d) To account for the uncertainty in an opponent’s rating in computing probabilities, the 
probabilities in step c are replaced with the average of probabilities evaluated at the 
opponent’s rating of μ𝑗𝑗−σ𝑗𝑗 and μ𝑗𝑗+σ𝑗𝑗. Define  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗−=Pr(win|μ,μ𝑗𝑗−σ𝑗𝑗),  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗+=Pr(win|μ,μ𝑗𝑗+σ𝑗𝑗),  
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑗𝑗−=Pr(draw|μ,μ𝑗𝑗−σ𝑗𝑗),  
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑗𝑗+=Pr(draw|μ,μ𝑗𝑗+σ𝑗𝑗),  
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑗𝑗−=Pr(loss|μ,μ𝑗𝑗−σ𝑗𝑗),  
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑗𝑗+=Pr(loss|μ,μ𝑗𝑗+σ𝑗𝑗)  
 
En zo gaat het nog even door. Geen wonder dat de forecast van de laatste ratings de 
volgende waarschuwing bevat: 
 
Forecast ratings are calculated according to the previous rating rules, and may not 
be accurate for 2023 ratings, as ICCF will be transitioning to the ratings formulae 
described in Appendix One of the 2023 rules for ratings calculated in 2023. 
 
De nieuwe regels dus nog steeds niet geïmplementeerd.  
Ik ben benieuwd wat we binnenkort te zien krijgen. 
 
Net binnen: 
 
Waarschijnlijk moeten we wat langer wachten op de nieuwe rating berekeningen 
Dit schrijft Austin Lockwood op 9 februari op de ICCF site: 
 
I had been hoping to have the new system in time for the 2023/2 rating list, which will 
be published in March and effective from 1st April 2023.  Unfortunately, however, 
there have been one or two unavoidable obstacles to this, and it will not now be 
possible to release the software in time for the next rating list.  2023/2 will now be 
calculated according to the "old" procedures; I am optimistic that the software will be 
ready for 2023/3, but I am unwilling to make any promises. 
  
The new calculations for title norms will be used for all tournaments started after the 
date of implementation on the server, which I will announce the moment I have some 
certainty about this date. 
  
I apologise for not being able to offer any more certainty than this at this point, please 
rest assured that we are working on it. 
  
Best wishes, 
 
Austin Lockwood, ICCF Services Director 

 
Nog even geduld dus. 
A.V.  

https://www.iccf.com/message?message=1597
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Henri Weenink. 

Tweede Periode. Winter 1922 tot midden 1927. 

Stilstand in de resultaten, geleidelijke ontwikkeling van het 
positiespel. 
 
Winter 1922. . . Weenink speelde niet mee in de V.A.S.-Winterwedstrijd. Een unicum! 
Hij meent dit te moeten doen ten behoeve van zijn studies, die door de vervulling van 
zijn militaire plichten danig in het honderd gelopen waren. Hier tast Weenink echter 
mis: het zijn niet de tien tot twaalf partijen op het V.A.S., het is de omvangrijke 
correspondentie van de problematiek, die hem geen minuut rust laat. Trouwens het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, want als Dr. Tarrasch begin januari een 
vierkamp in het V.A.S. gaat spelen, is Weenink er als de kippen bij en schaart zich 
met Speyer en Euwe onder de tegenstanders van de Neurenbergse grootmeester. 
Hij is vol moed en heeft geen andere wens, dan de Doctor te kraken, als we 
tenminste het stukje in het Tijdschrift 1923 (bladz. 34) als waar kunnen beschouwen:  
„Zo ver was Dr. Tarrasch gekomen, toen een diepe zware 
basstem luide de wil verkondigde de Dr. te willen kraken!!! 
Mogelijk klonk het zo: Krrraaken! 
Het was de heer Weenink die op vriendelijke en opgewekte 
wijze kond deed, dat het hem een eer zou zijn, met de hooggeachte meester een 
partij te spelen." 
Het bovengenoemde voornemen van Weenink wordt echter 
niet ten uitvoer gebracht: Tarrasch bereikt nog juist remise, 
 
merkwaardig genoeg het enige halve punt, dat hij in deze wedstrijd maakt. Weenink 
zelf vergaat het niet veel beter, maar hij smaakt in ieder geval het genoegen, zich 
boven Dr. Tarrasch te plaatsen:  
Euwe 2½ Speyer 2, Weenink 1. Tarrasch ½.  
In het midden van 1923 vindt een belangrijk toernooi te Scheveningen plaats:  
tien Hollanders tegen tien buitenlanders: 
Johner, Spielmann, Colle, Maroczy, Reti, Mieses, Yates, Norman Hansen,  
Znosko-Borovsky, Strick van Linschoten.1 
Weenink, de „meester-killer" voldoet niet aan de verwachtingen: 3½ uit 10. Reti 
echter, die tegen de andere Hollanders een voortreffelijk resultaat boekt, wordt weer 
een dankbaar slachtoffer. Hij wil Weenink verslaan, krijgt een prachtige stelling, maar 
is niet in staat de beslissing te forceren. Een overmoedig offer2 doet het initiatief op 
Weenink overgaan en het overige wordt door hem op uitnemende wijze afgewikkeld. 
 

 
1 Jhr. Strick v. Linschoten verving de Fransman Muffang en speelde dus als buitenlander mee tegen 
de Hollanders. 
2 Offer was wel goed, maar de voortzetting niet. A.V. 
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Van 1923 af is Weenink weer geregeld deelnemer aan de 
V.A.S. -Winterwedstrijd, maar overigens gebeurt er niet veel bijzonders. 
In de herfst van 1925 een vierkamp met Sämisch, Davidson en Euwe, die als 
resultaat had: 
Davidson 3, Euwe 2, Sämisch en Weenink ½. 
In de bekende wedstrijd V.A.S.-Bremen oktober 1926, 
behaalt Weenink aan het vierde bord een overwinning op Schaaf. 
 
Daartegenover leidt hij in de kamp tegen Westfalen twee nederlagen aan het eerste 
bord (tegenstander Dr. A. van Nüss). 
 
In de Winterwedstrijden zijn de resultaten bevredigend:  
 
1923/24: Euwe 14½ , Davidson 13, Weenink 11½, Sonnenberg 10½,  

Kersten 10, v. Hartingsvelt 9. 
1924/25: Weenink 7, Mr. Straat 6, Sonnenberg 5 ½ . 
1925/26: Euwe 7, Weenink 5½, v. Hoorn 5, Kersten 4.  
1926/27: De interessante zeskamp met Speyer, Davidson, v. Hoorn, Sonnenberg en 
Euwe valt door allerlei bijkomstige omstandigheden in het water. 
Voorjaar 1927 luidt een nieuwe periode van Weeninks schaakleven in. Met juli zal te 
Londen de eerste grote landenwedstrijd plaats vinden. In Nederland worden 
voorwedstrijden gehouden, om het samenstellende team te 
bepalen. Weenink is ook van de partij en tweemaal komt hij aan de top:  
Mei 1927: Weenink, Kroone en te Kolsté 3½ , Schelfhout 2½. 
Juni 1927: Weenink 2½, Kroone 2, te Kolsté 1½.  
 
Weenink gaat in het Holland vertegenwoordigende team de tweede plaats bezetten. 
In deze wedstrijd zal Weenink de gelegenheid krijgen, zijn intussen vergaarde 
positionele kennis tegen buitenlandse meesters op de proef te stellen. 
Inderdaad, na zeer lange tijd van voorbereiding: 1922-1927, maar de resultaten zijn 
daarmee dan ook in evenredigheid. Vergelijkt men de partijen van 1921 met die van 
1927, en plaatst men zich daarbij op positioneel standpunt, dan valt een 
aanmerkelijke verbetering te constateren. 
 
Van deze periode valt nog een reeks van keurig verzorgde artikelen te vermelden, 
die Weenink in zijn rubriek van de Oprechte Haarlemse Courant het licht deed zien. 
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Ik heb de uitslagen van het toernooi in Scheveningen op internet gevonden: 
 
 Scheveningen 1923            
# Buitenlanders 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tot 

1 Paul Johner ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 8½ 

2 Rudolph Spielmann ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8½ 

3 Richard Reti 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

4 Geza Maroczy 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 8 

5 Edgar Colle 1 ½ 0 1 1 1 1 1 ½ 1 8 

6 Jacques Mieses 1 0 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 7 

7 Fred Dewhirst Yates 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 

8 Holger Norman-Hansen ½ 0 1 ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 5½ 

9 Eugene Znosko-Borovsky 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 1 5½ 

10 H. Strick van Linschoten 0 1 ½ ½ 0 0 0 0 ½ 1 3½ 

                          

 Nederlanders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot 

11 Max Euwe ½ ½ 0 0 0 0 1 ½ 1 1 4½ 

12 Abraham Speijer ½ 0 0 ½ ½ 1 0 1 1 0 4½ 

13 Willem Fick 0 0 0 ½ 1 0 1 0 1 ½ 4 

14 Gerard Oskam 0 0 1 1 0 ½ 0 ½ 0 ½ 3½ 

15 Henri Weenink 0 0 1 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 3½ 

16 Jacques Davidson 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

17 Evert Straat ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2½ 

18 Adolf Georg Olland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

19 Rudolf Loman 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1½ 

20 George Schelto Fontein 0 1 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1½ 
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Partij № 1.  
Wit: H: Weenink. 
Zwart: R. Reti. 
Toernooi te Scheveningen 1923. 
Caro-Kann-Verdediging. 
(commentaar van Euwe) 
 
1. e2-e4 c7-c6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4-e5 
Deze variant staat als minder goed bekend: de zwarte Lc8 krijgt op f5 een zeer goed 
veld, zodat wit niet beter heeft dan zijn aanvalsloper (Lf1) voor deze te ruilen. 
3 . . . Lc8-f5 4. Lf1-d3 Lf5xd3 5. Dd1xd3 e7-e6 6. Pg1-f3 Dd8-a5†  
7. Lc1-d2 Da5-a6 
Zwart speelt op ruil, omdat het eindspel gunstig voor hem staat: 
Lf8 is beter dan Ld2, omdat de meeste witte pionnen op zwarte velden staan. 
8. Dd3-b3 
Het lag natuurlijk in het geheel niet in de lijn van Weeninks speeltrant op deze 
dameruil in te gaan. Wel is nu de korte rokade verhinderd, maar het rokeren aan de 
andere kant, wat in het algemeen grote attractie voor de witspeler had, staat nog 
open. 
8. . . . . Pb8-d7 9. a2-a4 Pg8-e7 10. Pb1-c3 h7-h5 
Om Pe7 naar f5 te spelen, waar het zeer lastig verdreven kan worden. 
11. Pf3-h4 
Verhindert Pf5, maar maakt een ander voordeel voor zwart mogelijk: de open g-lijn. 
11. . . . . g7-g6 12. f2-f4 Pe7-f5 13. Ph4xf5 g6xf5 14. Th1-f1 Th8-g8 
15. g2-g3 Pd7-b6 16. Pc3-d1 
Wit kan niet lang rokeren wegens Lb4 en pion a4 valt. 
16. . . . . h5-h4!  
Slaan op h4 is nu niet aan te bevelen wegens Tg2! met matdreiging. 
17. Tf1-f3 0-0-0 18. Ld2-b4! 
Om de slechte loper te ruilen. Zwart doet er verstandig aan deze ruil niet te 
verhinderen omdat na 18 . . . . Lh6 de witte loper veel actiever is dan de zwarte. 
18. . . . . h4xg3 19. h2xg3 Tg8-h8 20. Pd1-f2 Lf8xb4† 21. Db3xb4 Th8-h2 
Zwart heeft een zeker positioneel overwicht, maar de directe gevaren kunnen nog 
juist gepareerd worden. 
22. b2-b3 
Dekt a4 en maakt daarmee 0-0-0 mogelijk.  
22. . . . . Td8-h8 23. Db4-c3  
Niet direct 0-0-0 wegens De2. 
23. . . . . Th2-g2 24. 0-0-0 
Nu zou De2 eenvoudig met Te1 beantwoord worden. 
24. . . . . Th8-h2 25. Pf2-d3 
Zeer juist. Als zwart op c2 slaat, heeft wit met zijn beide beweeglijke torens een meer 
dan voldoende compensatie voor de dame en pion. 
25 . . . . . Pb6xa4? 
Reti verliest zijn geduld. Het stukoffer is wel kansrijk, maar blijkt op de duur incorrect 
te zijn. Wit dekt de bedreigde punten en slaagt er in de vrije a-pion tegen te houden. 
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 26. b3xa4  

Da6xa4 3  27. Pd3-e1 Tg2-e2 28. Kc1-b1 Da4-b5† 29. Kb1-c1 
Db3 of Db2 ging niet wegens Th1. 
29. . . . . a7-a5 
Verstandiger was het, met 29 . . . . ., Da4 op herhaling van zetten aan te sturen. 
Maar daarom was het de zwartspeler niet begonnen. 
30. Dc3-a3 a5-a4 
Zwart heeft in zijn vrije a-pion te hoge verwachtingen gesteld. 
Wit kan al op de tegenaanval gaan spelen. 
31. Tf3-c3 
c2 is afdoende gedekt en Pe1 komt daarom voor de aanval vrij. 
31. . . . . Kc8-b8 32. Pe1-d3 Te2-g2 33. Pd3-c5 Db5-e2 
Met de geestige dreiging Dd1x† en mat. 
34. Pc5-d3! 
Het paard heeft Db5 doorgelaten en sluit haar nu de terugtocht af, terwijl gelijktijdig 
de zwarte matdreiging gepareerd wordt. 
34. . . . . De2-e3†35. Kc1-b1 De3xd4 
Om de bedreigde koningsvleugel te hulp te komen. 
36; Da3-d6† Kb8-a7 37. Tc3-c5! 
4 Nu is de zwarte dame weer netjes afgesloten en dreigt 38. Ta5†, Kb6 39. Dd8 mat.  
De zwarte koning staat geheel machteloos tegenover de gecombineerde aanval van 
dame, toren en paard. 
37. . . . . b7-b6 38. Dd6-c7† Ka7-a6 39. Dc7-c8† R Ka6-a7 40. Tc5xc6 
g Zwart geeft op. Het mat is niet te pareren. 
 
Bewerkt door A.V.  

 
3 Zwart had eerst op c2 moeten slaan, waarna a4 met schaak kan worden geslagen met groot voordeel. Nu staat 
wit beter. A.V. 

Stand na 34. Pc5-d3 Stand na 26. b3xa4 
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Laatste Nieuws 
We kregen het volgende antwoord van de Reglementscommissie: 
 
Geachte IA SIM NED Nationaal Gedelegeerde Joop Jansen,  
IA CCM NED Direct Entry Contactpersoon Wim H. van Vugt, en  
IA CCM Jan Bart van Daatselaar, 
 
Jullie hebben me allemaal een probleem voorgelegd over de invloed van voorstel 
2022-030 op de partijen van spelers die stierven terwijl er nog partijen bezig waren. 
Jullie waren allemaal van mening dat dergelijke partijen moeten worden gearbitreerd 
(in overeenstemming met de manier waarop dingen werden gedaan vóór de 
goedkeuring van dat voorstel) in plaats van verloren te verklaren voor de overleden 
speler. Ik heb jullie allemaal gezegd dat ik die kwestie en dat idee ter beoordeling 
aan de voltallige Regelcommissie zou voorleggen. 
 
Deze notitie is om u te informeren dat ik de kwestie en uw aanbeveling heb 
voorgelegd aan de voltallige Rules Commission (RC). De uiteindelijke beslissing van 
de RC (zelfs als mijn persoonlijke stem wordt genegeerd) was dat de RC geen actie 
zal ondernemen met betrekking tot de door u aan de orde gestelde kwestie.  
Het besluit was in plaats daarvan om de procedures te behouden zoals ze zijn, 
althans voorlopig. 
 
Amici sumus, 
IM Dennis Doren, ICCF Rules Commissioner 
 
Zeer bedroevend. Ik begrijp niets van die lui. 
Volgens mij komt het niet arbitreren van partijen, van iemand die overleden is,  
neer op competitievervalsing. Bovendien is het vreemd, dat de nieuwe regels ook 
gelden voor partijen, die onder de oude regels van start zijn gegaan. 
 
Een voorbeeld:  
Sorry u heeft de partij verloren, want u heeft op 8 maart 2022 12 dagen nagedacht.  
De nieuwe regel, per 1-1-2023, is dat u niet langer dan 7 dagen mag nadenken.  
 
Ik geloof niet dat iemand dit zal accepteren. 
 
Mocht  u hier op willen reageren, dan graag een bericht aan het onderstaande  
E-Mail adres sturen.  A.V. 
Het volgende nummer zal 10 juni 2023 verschijnen. 
 
Kopie graag opsturen voor 15 mei naar 
 
redactie@correspondentieschaken.nl 
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