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Schaakschakeringen: NBC-Nieuwsbrief  

2
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 jaargang no. 2   Juni 2012 

 

Beste NBC-leden, 

Hierbij ontvangt u de tweede NBC-Nieuwsbrief van 2012.  

In deze nieuwsbrief wordt allereerst stil gestaan bij het overlijden van Dick van Geet. Daarna 

komt het nieuwe wedstrijdreglement aan bod en volgen enkele “huishoudelijke 

mededelingen” m.b.t. aanmelding voor het NK, de Olympiade en de vriendschappelijke 

interland tegen Bulgarije. Verder zijn er veel bijdragen van leden: Hans Wansink analyseert 

een partij die belangrijk was voor het behalen van zijn SIM-titel, Jeroen van Gool kijkt terug 

op zijn verleden en becommentarieert zijn partij tegen Krine Faber en Jan Verleur tenslotte 

graaft nog veel dieper in het verleden en annoteert een partij tegen Wolfgang Siewert. De 

complete inhoudsopgave van deze nieuwsbrief ziet er dan als volgt uit: 

1. Dick van Geet overleden 

2. Wedstrijdreglement 2012 

3. Inschrijving voorronde Nederlands kampioenschap 

4. Oproep Olympiade 2012  

5. Nederland – Bulgarije 

6. Aanvulling lijst titelhouders 

7. Partij: Hans Wansink – Svein Olsen 

8. Jeroen van Gool vertelt 

9. Partij: Jeroen van Gool – Krine Faber 

10. (Schaak)herinneringen van Jan Verleur 

11. Partij Jan Verleur – Wolfgang Siewert 

12. Aanmelden en contact 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. Als u zelf eens 

een bijdrage wilt leveren aan een volgende nieuwsbrief stellen we dat uiteraard zeer op prijs. 

U kunt uw bijdrage dan mailen naar hetzelfde e-mailadres.  

Veel leesplezier!  

Gert Legemaat  

mailto:NBCNieuwsbrief@hotmail.nl
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1. DICK VAN GEET OVERLEDEN 

 

In de vorige, in maart verschenen, Nieuwsbrief annoteerde Dick van Geet uitgebreid zijn in 

het kader van de vriendschappelijke interland Nederland – Finland gespeelde partij tegen 

Auvo Kuvala. De partijanalyse van Dick werd gevolgd door een kort stukje met de titel: “De 

laatste partij van Dick van Geet ?!”, waarin Joop Jansen schrijft dat “Dick ons heeft laten 

weten dat dit mogelijk zijn laatste partij is geweest in het correspondentieschaak. De 

hoofdreden van Dick is het gebruik van computers door allerlei spelers, waarbij de creativiteit 

van de spelers ver te zoeken is.” Op de algemene ledenvergadering van 14 april werd voor de 

aanwezigen duidelijk dat ook om een andere reden de partij tegen Kuvala inderdaad zijn 

laatste correspondentieschaakpartij zou blijken te zijn: Hans Bouwmeester vertelde dat Dick 

ernstig ziek was en in zijn laatste levensfase verkeerde. Dick overleed op 29 april op 80-jarige 

leeftijd en werd op 4 mei in Doorn begraven. 

In de schaakwereld en de media werd veel aandacht besteed aan het overlijden van Dick van 

Geet. In de NRC van 5 mei wijdde Hans Ree zijn column aan Dick (“Dick van Geet, een 

zelfdenker”)
1
. Gert Ligterink en Johan Hut deden hetzelfde in hun webcolumns op 

respectievelijk tatasteelchess.com
2
 en schaaksite.nl

3
 en de meest recente “Postduif” (juni-

nummer) opent met een In Memoriam van de hand van Hans Bouwmeester
4
. 

In alle artikelen wordt met name zijn creativiteit en zijn zoektocht naar steeds weer nieuwe  

mogelijkheden aangehaald. Ree karakteriseert van Geet als “zelfdenker”, Bouwmeester 

kwalificeert  hem als “creatief en onafhankelijk in zijn denken”, Ligterink heeft het over zijn 

“eigenzinnige openingsvarianten” en Hut citeert Slavekoorde die spreekt over zijn “agressieve 

stijl” en “onorthodoxe strijdkwaliteiten” . Platgetreden paden waren aan Dick niet besteed, hij 

wilde meteen vanaf zet 1 onontgonnen terrein exploreren en niet eerst pas na 25 zetten 

openingstheorie. 

Eén van zijn laatste correspondentieschaaktoernooien was de Henk Mostert Memorial Team 

Match. In dit toernooi speelde hij 4 partijen met wit en 4 met zwart. Met zwart kreeg hij 1x 

1.e4 tegen, hetgeen hij beantwoorde met 1.Pa6 en 3x 1.d4 hetgeen hij beantwoordde met f5. 

Dat laatste lijkt nog redelijk orthodox, maar in twee van deze 3 partijen heeft hij, geheel in 

eigen stijl, in de opening beide paarden naar de rand ontwikkeld (Pa6 en Ph6)!  

Met wit bediende hij zich van 1.b3 (2x) en 1.Pc3 (ook 2x), de “van Geet”-opening. Zoals het 

iemand naar wie een opening vernoemd is betaamt won hij beide partijen waarin hij zijn eigen 

opening op het bord bracht. Als eerbetoon aan Dick, “de zelfdenker”, en voor een ieder die 

zich ook wel eens op onontgonnen terrein wil wagen geef ik hier tenslotte deze twee 

winstpartijen. 

1. http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakrubrieken-5-mei-2012 
2. http://www.tatasteelchess.com/news/view/id/735/c/Dick_van_Geet_1932_2012 

3. http://schaaksite.nl/page.php?al=dick-van-geet-onorthodox-en-slagvaardig 

4. http://www.webduif.nl/PDonline/PS122/PDF/PD122.pdf 

http://schaaksite.nl/page.php?al=schaakrubrieken-5-mei-2012
http://www.tatasteelchess.com/news/view/id/735/c/Dick_van_Geet_1932_2012
http://schaaksite.nl/page.php?al=dick-van-geet-onorthodox-en-slagvaardig
http://www.webduif.nl/PDonline/PS122/PDF/PD122.pdf
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Geet van,Dick (2629) - Bang,Erik (2631) 

Henk Mostert Memorial Team Match 

 

1.Pc3 d5 2.e4 dxe4 3.Pxe4 Pd7 4.Lc4 Pdf6 5.Pg3 e6 6.Pf3 Ld6 7.d4 Pe7 8.0–0 0–0 9.De2 a6 

10.Lg5 b5 11.Ld3 Lb7 12.a4 b4 13.Tfd1 Ped5 14.Pe4 Le7 15.Pc5 Lxc5 16.dxc5 De7 17.c6 

Lxc6 18.Lxa6 Dc5 19.Pe5 Le8 20.a5 Ta7 21.Ld2 Pd7 22.Pd3 Dd6 23.Lc4 c5 24.Le3 Dc7  

 

 
 

25.Lxd5 exd5 26.Df3 b3 27.cxb3 Txa5 28.Lf4 Da7 29.Txa5 Dxa5 30.Ld6 c4 31.Pf4 Pf6 

32.Lxf8 Kxf8 33.Pxd5 Pxd5 34.Dxd5 1–0 

 

 

Geet van,Dick (2629) - Binder,Gerhard (2296) [A00] 

Henk Mostert Memorial Team Match 

 

 1.Pc3 d5 2.e4 c6 3.De2 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.d3 e6 6.Pf3 Pd7 7.g3 Pgf6 8.Lg2 Le7 9.0–0 0–0 

10.b3 Da5 11.Ld2 Da6 12.Pc3 Tad8 13.a4 Lb4 14.a5 c5 15.Ph4 Lg4 16.f3 Lh5 17.g4 Lg6 

18.f4 Pb8 19.g5  

 
 

Lxc3 20.Lxc3 Pd5 21.Lb2 Dd6 22.Le5 Dd7 23.Df2 b6 24.Lb2 Pc6 25.axb6 axb6 26.Pf3 f6 

27.gxf6 Pxf6 28.Tfe1 Pd5 29.Pe5 Pxe5 30.Lxe5 Pb4 31.Ta3 Tf7 32.Tea1 Tdf8 33.Ta4 Pc6 

34.Lxc6 Dxc6 35.Dg3 Tb7 36.h4 Dd5 37.Ta7 Dd7 38.Ta8 Le8 39.Dg2 Dc6 40.Dg4 Dd7 

41.Kh2 h5 42.Dg5 Kh7 43.Td8 Df7 44.Taa8 g6 45.Tdc8 1–0 

 

Gert Legemaat 
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2. WEDSTRIJDREGLEMENT 2012 

 

Wedstrijdreglement 

Dit wedstrijdreglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 14 April 2012. 

 

1)  Soort wedstrijden. 

- Nationale kampioenschapen. 

- Kwalificatie wedstrijden. 

- Bijzondere wedstrijden. 

2) Inschrijfgeld. 

 Voor deelname aan nationale wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

3) Nationale kampioenschappen. 

 3.1 Nationale kampioenschap. (NK) 

Tot het NK heeft toegang de correspondentiespeler die lid is van de NBC en die tevens 

de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Ieder even jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met twee kwalificatie groepen 

van tenminste zeven deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit 

minimaal 13 spelers. De winnaar van de finale is correspondentieschaakkampioen van 

Nederland. 

Een  titelhouder (IM, SIM, GM) met een rating van tenminste 2300 heeft automatisch 

recht op deelname aan de finalegroep. De kampioenen van de laatste drie edities 

hebben ook automatisch het recht op deelname aan de finale 

De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per ronde apart bekend gemaakt. 

3.2 Veteranen kampioenschap (VK) 

Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving 

minimaal 60 jaar en zijn lid van de NBC en hebben de Nederlandse nationaliteit. 

Ieder oneven  jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met twee kwalificatie 

groepen van tenminste vijf deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit 

minimaal 7 spelers. De winnaar van de finale is veteranen correspondentieschaak 

kampioen van Nederland. 

Een  titelhouder (IM, SIM, GM) met een elo van tenminste 2100 heeft het recht op 

deelname aan de finale groep. De kampioenen van de laatste drie edities hebben ook 

het recht op deelname aan de finale. 

De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per ronde apart bekend gemaakt. 

4) Kwalificatie wedstrijden. 

Kwalificatiewedstrijden worden gehouden voor zowel het algemene kampioenschap 

als het veteranenkampioenschap van Nederland. 

 4.1 Nationale kampioenschap van Nederland voorronde. 
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 Er worden twee kwalificatie groepen gevormd van tenminste 7 spelers die 1 voorronde 

spelen. 

De nummers 1 tot en met 4 uit iedere groep gaan door naar de finale. Mocht de 

finalegroep na instroming van de titelhouders en oud kampioenen op een even aantal 

uitkomen dan mag de beste nr 5 uit de voorrondes in de finalegroep deelnemen. 

Spelers die zich geplaatst hebben via de voorronde maar níet 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. 

 

4.2 Nationale veteranen kampioenschap van Nederland voorronde. 

Er worden twee kwalificatiegroepen gevormd van tenminste 5 spelers die 1 voorronde 

spelen. 

De nummers 1 tot en met 3 uit iedere groep gaan door naar de finale. Mocht de finale 

groep na instroming van de titelhouders en oud kampioenen op een even aantal 

uitkomen dan mag de beste nr 4 uit de voorrondes in de finale groep deelnemen. 

Spelers die zich geplaatst hebben via de voorronde en niet deelname aan de 

finalegroep mogen  uitkomen in de finalegroep in de volgende cyclus maar alleen als 

er  plaatsen over zijn. Daarna vervalt de kwalificatie voor een finalegroep.  

Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen van twee groepen in de 

voorrondes dan wordt alleen de finale gespeeld. 

5) Algemene wedstrijden. 

De algemene wedstrijden kunnen via de webserver of 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 wel vereist dat de speler in Nederland woont. 

Afzonderlijke wedstrijden zullen via nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt worden 

De  inschrijvingsvoorwaarden worden per toernooi apart bekend gemaakt. 

6) Terugtrekken of overlijden van deelnemers. 

Spelers die zich gedurende een wedstrijd terugtrekken dienen dit onverwijld aan de 

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

Spelers die ten aanzien van bovengenoemd punt in gebreke blijven, kunnen door het 

bestuur van de NBC uigesloten worden van toekomstige wedstrijden voor een periode 

van maximaal 5 jaar. 

Bij terugtrekken wordt onderscheid gemaakt tussen “geoorloofd” en “ongeoorloofd” 

terugtrekken. De volgende redenen worden beschouwd als “geoorloofd”. 

Overlijden en omstandigheden buiten invloed van de speler (ernstige ziekte, oorlog, 

volksopstanden, natuurrampen en dergelijke). 
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In wedstrijden die wel meetellen voor het ICCF rating systeem 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. 

Tot een maand na de officiële startdatum mag de wedstrijdleider in geval van 

terugtrekken van een speler hiervoor een vervangende speler aanwijzen. 

 

7) Arbitrage van partijen 

De algemeen wedstrijdleider deelt de betrokken spelers mee dat bepaalde partijen 

gearbitreerd gaan worden 

De spelers hebben twee weken de tijd hun claim en bijbehorende analyses bij de 

algemene wedstrijdleider schriftelijk in te dienen. 

Indien nodig stuurt de algemene wedstrijdleider de claim door naar de plaatsing 

commissie, die vervolgens per partij een arbiter aanwijst. 

De arbiter rapporteert zijn conclusie schriftelijk aan de betrokken spelers, de 

plaatsingscommissie en de algemene wedstrijdleider. 

De betrokken spelers kunnen binnen twee weken naar ontvangst van de conclusie hier 

tegen schriftelijk in beroep gaan. Dit beroep moet vergezeld gaan van aanvullende 

analyses die het ongelijk van de arbiter aantonen. Het beroep moet naar de algemene 

wedstrijdleider gestuurd worden. 

De algemene wedstrijdleider stuurt het bezwaarschrift door naar de 

plaatsingscommissie en de betrokken arbiter. De arbiter rapporteert zijn conclusie 

schriftelijk aan de betrokken spelers, de plaatsingscommissie en de algemene 

wedstrijdleider. 

De conclusie is bindend voor alle betrokken spelers. Het is onwenselijk dat er een 

discussie ontstaat tussen de arbiter en de betrokken spelers. 

 

8) Internationale wedstrijden. 

A) 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. 

B) ICCF teamtoernooien 
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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. 

C) ICCF kampioenschap toernooien. 

Al deze wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De inschrijving van 

individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NBC. 

Het toewijzen van eventuele beschikbare “vrije” plaatsen 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. 

 

 

3. INSCHRIJVING VOORRONDE NEDERLANDS 

KAMPIOENSCHAP 

 

Beste Leden, 

Vanaf heden kunt U zich opgeven voor de voorronde van het Nederlands Kampioenschap 

correspondentieschaken 2012. De voorronde zal officieel op 1 september 2012 van start gaan. 

De inschrijving is mogelijk tot 1 augustus 2012.  

De voorronde zal in twee groepen gespeeld worden, via de voorronde kan men zich plaatsen 

voor de finale van het Nederlands Kampioenschap. De oud kampioenen van de 3 laatste 

kampioenschappen en tevens de titelhouders van de NBC zijn automatisch gekwalificeerd 

voor de finale, zie hiervoor ook het nieuwe wedstrijdreglement dat in deze nieuwsbrief is 

opgenomen. De volgende leden hebben zich al ingeschreven voor de voorronde: R.Oomen, H. 

Breederveld, B. Weegenaar, J. van Gool, R. Schunken, J. Frijling, H. de Heer, J. Markus, J. 

van Raan en R. van Neijhof. 

Groet, 

Jos van Doorn 
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4. OPROEP OLYMPIADE 2012 

 

Beste leden, 

In het derde kwartaal van 2012 zal de voorronde van de olympiade van start gaan. Zou u 

willen deelnemen aan de voorrondes en heeft u een rating van 2300 of meer dan verzoeken 

wij u om zich te melden. 

Mocht u een rating hebben lager dan 2300 kunt u zich ook melden. Mocht het zijn dat we te 

weinig spelers van boven de 2300 hebben om mee te spelen dan zullen we spelers van onder 

de 2300 opstellen. 

Aanmelden kan bij de wedstrijdleider: Jos van Doorn (osvschaak@live.nl). 

Groet,  

Jos van Doorn 

 

 

5. NEDERLAND – BULGARIJE 

 

Beste leden, 

Zeer binnenkort hoop ik de wedstrijd tegen Italië te kunnen starten. 

De volgende vriendschappelijke wedstrijd zal worden gespeeld tegen Bulgarije. 

U kunt zich daarvoor opgeven bij ondergetekende 

 

AMICI SUMUS Joop Jansen 

 

 

6. AANVULLING LIJST TITELHOUDERS 

 

Beste Leden, 

Er waren een 3-tal personen abusievelijk niet opgenomen op de lijst van titelhouders die in de 

vorige nieuwsbrief is gepubliceerd: ook de heren J.Brugman, A van der Heijden en 

J.Voormans zijn IM titelhouder en hadden dus op de lijst moeten staan. 

 

Jos van Doorn 

 

 

  

mailto:osvschaak@live.nl
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7. Partij: HANS WANSINK – SVEIN OLSEN 

 

Hans Wansink behaalde in het  Jubilee Tournament 25 Years Swiss CC niet alleen een IM-

norm maar ook een SIM-norm. Een hele knappe prestatie en reden om hem te vragen eens een 

partij uit dat dat toernooi van commentaar te voorzien. Hans koos voor zijn partij tegen de 

Noorse SIM Svein Olsen. 

 

Wit: Hans Wansink Zwart: Svein Olsen 

Jubilee Tournament 25 Years Swiss CC Section B1 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d3 a6 6.0–0 La7 7.Lb3 0–0 8.Te1 d6 9.h3 h6 

10.Pbd2 Ph5 11.Pf1 Df6 12.Le3 Lxe3?!  

Het ?! is misschien niet helemaal terecht maar ik geef toch de voorkeur aan [12...Le6!]  

13.fxe3 De7 14.g4  

[14.d4= Zie Kuerten-Graham (WS/M/233)]  

14...Pf6 15.Pg3 Pa5  

Deze zet heb ik nergens kunnen terug vinden. Ik had nog wat partijen met [15...g6 en ; 

15...Le6]  

16.Lc2  

De loper hou ik natuurlijk op het bord omdat deze nog aardig van pas kan komen bij een 

eventuele koningsaanval zoals op het eind van de partij dan ook zal blijken.  

16...c5 17.Dd2 Td8  

[17...Le6 18.Dg2 Tab8 19.Tad1=]  

18.Te2 Pc6  

[18...b5=]  

19.Tg2 d5! 20.exd5 Pxd5  

[20...Txd5 21.Lb3 Td6 22.g5 Ph7 23.Pe4 Tg6 24.gxh6 Txh6 25.Tf1 Lxh3 26.Pfg5 Pxg5 

27.Pxg5 Lxg2 28.Dxg2 Tf8 29.Pxf7 Kh7 (natuurlijk niet 29...Txf7?? 30.Txf7! en de zwarte 

dame staat in en er dreigt mat op g7) 30.Pxh6 Kxh6 31.Dh1+ Kg6 32.Txf8 Dxf8 33.Ld5 met 

enig voordeel voor wit.]  

21.Df2 a5?! 22.Tf1 Kh8 23.Kh2 g6 24.Pe4 Ld7!?  

deze zet kwam als een verrassing, met [24...Tb8 of; 24...b5 kon zwart wellicht meer 

weerstand bieden alhoewel wit ook dan duidelijk beter staat.]  

25.g5 h5 26.Ph4 Le6 27.Ld1 Kg7 28.c4 Pc7 29.Lxh5  
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en zwart geeft op: 1-0 

Na 29...gxh5 volgt [29...Txd3 30.Lxg6 fxg6 31.Pxg6 Df7 32.Df6+ Dxf6 33.gxf6+ Kh6 34.f7 

Lxh3 35.Kxh3 Txe3+ 36.Kg4 en wit wint.; of 29...Th8 30.Lxg6 fxg6 31.Df6+ Dxf6 32.gxf6+ 

Kf7 33.Pd6+ Kg8 34.Pxg6 Txh3+ 35.Kg1 Th7 36.Pxe5+ Kf8 37.Pg6+ Kg8 38.Pe7+ Kh8 

39.f7 en weer wint wit.] 30.g6 f6 31.Pg3 Kf8 32.Pgf5 De8 33.g7+ Kf7 34.Pd6+ 

 met winst voor wit.  
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8. JEROEN VAN GOOL VERTELT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het feit dat ik in een jaar tijd het snelst ben gestegen in rating, en ook 

door mijn eerste plaats in K-44 werd mij gevraagd een artikel te schrijven! De sterke stijging 

in rating heb ik vooral te danken aan mijn overwinning op mijn tegenstander Zill in 

WS/M/283, aan mijn twee overwinningen op Terje Torgersen in de vriendschappelijke 

interland tegen Noorwegen, maar ook aan een overwinning op Otomar Thoma in de 

vriendschappelijke interland tegen Tsjechië! Mijn eerste plaats in K-44 heb ik vooral te 

danken aan onderstaande partij! 

Ik zal me eerst even voorstellen, ook al kennen velen mij al, nu kan ik het wat meer 

gedetailleerd doen! Ik ben geboren in Kaatsheuvel op 26 maart 1962 als zoon van een vakman 

schoenmaker, om precies te zijn een zwikker! Mijn vader, Toontje van Gool was een goede en 

snelle voetballer, hij speelde in het eerste elftal van DESK in Kaatsheuvel van 1949 t/m 1961. 

Tijdens de instelling van het beroepsvoetbal in 1955 werd mijn vader genomineerd voor 

selectiewedstrijden bij NOAD in Tilburg, maar helaas werd hij destijds geopereerd aan een 

meniscus! Mijn moeder was een goede stikster bij de wel bekende Piet Kerkhoff in Dongen! 

Ondanks dat beiden hard moesten werken om het gezin te onderhouden heb ik thuis een zeer 

goede jeugd gehad! Ik heb ook nog een broer, hij werkt als vakman schilder in een eigen 

bedrijf! Ik zelf ben meestal werkzaam geweest in schoenfabrieken, maar ook in een bedrijf 

voor de finishing van leder, daar heb ik zelfs nog in de milieudienst en waterzuivering 

gewerkt! Nu werk ik als vakman hefttruckchauffeur in de orderpicking bij Coca-Cola 

Enterprises! Mijn grote hobby's zijn schaken en biljarten, vooral driebanden speel ik erg 

graag, maar in bandstoten hoor ik tot de besten van Dongen en Kaatsheuvel. Ik ben in 1979 

begonnen met biljarten bij de jeugdvereniging JBK in Kaatsheuvel, in 1981 moest ik in 

militaire dienst en ik was gelegerd eerst in Ossendrecht, daarna in 't Harde, daarna moest ik 

biljarten bij de senioren en ik koos voor BVS, bv De Steenbakker in Kaatsheuvel, en door 

omstandigheden ging ik in 1988 over naar de in verre omtrek bekende bv Poedelvrees. In 

1996 ging ik in Dongen wonen en daar werd ik ook nog lid van de bv De Herberg. Die bv De 

Herberg is ook een unieke vereniging, want ze organiseren jaarlijks een groot damestoernooi! 

Ik ben nog nooit getrouwd geweest, en ik heb ook geen kinderen, ik heb wel 3 keer samen 

gewoond met een vriendin!  

Schaken doe ik eigenlijk al van ongeveer 1973 toen nog bij de jeugd van sv Schaakmat in 

Kaatsheuvel, maar achteraf gezien werd ik daar min of meer weg gepest, tot ik in 1987 weer 

http://nieuws-2.nl/lokaal/2/org/81138.jpg


12 
 

op het idee kwam om bij die zelfde club Schaakmat terug te keren! Weer door 

omstandigheden moest ik daar begin jaren '90 ook weer verkassen en ging ik met een aantal 

andere leden spelen bij de sv Loon op Zand, en later heb ik ook nog een jaar gespeeld bij sv 

De Wolstad in Tilburg! Ook heb ik een aantal keren mee gedaan in het 

districtskampioenschap van Tilburg! Het reguliere bordschaak speel ik nu eigenlijk niet meer, 

maar toch heb ik gemerkt in vrije partijen tegen een vroegere jeugdkampioen van Brabant, dat 

ik veel vooruitgang heb geboekt dankzij het corr.schaak! Van onze plaatselijke club DSC uit 

Dongen hebben ze gevraagd of ik eens een keer wil komen kijken, ik ben geweest maar ik heb 

toch een beetje drempelvrees en heb ik het probleem dat ik in ploegendienst werk! 

Met corr.schaak ben ik begonnen in 1989 na een tip van een clubgenoot van sv Schaakmat, 

zelf geen lid van de NBC, maar hij had een documentatieboekje over corr.schaak! In eerste 

instantie dacht ik dat dat nooit eerlijk kon gaan, maar toen ik dat boekje mee naar huis kreeg 

om door te lezen, ging ik toch overstag! Ik moest in de toen nog bestaande 3e klasse beginnen 

en werd meteen winnaar, ik speelde toen ook tegen mijn enige vrouwelijke tegenstander ooit, 

Marian Henderson uit Amsterdam! Ook in de 2e klasse werd ik meteen kampioen, pas in de 

1e klasse ging het moeilijker en pas na een aantal jaren promoveerde ik weer, maar mij zelf 

bleek ook dat ik in de 1e klasse veel vooruitgang had geboekt aan speelsterkte, daarom was 

mijn verblijf in de hogere klassen ook niet zo erg lang en kwalificeerde ik mij voor de K-

groepen, en ongeveer gelijktijdig kwalificeerde ik me ook éénmalig voor de Preliminairies 

voor het wereldkampioenschap, maar de deelname daaraan verging mij niet zo goed!   

In het gewone schaak heb ik geen echte schaakidolen, voor mij zijn ze allemaal hetzelfde. 

Steinitz, Anderssen, Morphy, Lasker, Rubinstein, Aljechin, Botwinnik, Tal, Kasparov, 

Fischer en nog veel meer, ook al bewonder ik hun partijen nog zo zeer, voor mij is er maar 

één voorbeeld en dat is onze eigen Kor Mulder van Leens Dijkstra! Een aantal artikelen die ik 

over hem heb gelezen hebben veel indruk op mij gemaakt! En dan ben ik ook nog een grote 

fan van het grote schaak-icoon uit Dongen, Anne Haast. Zij maakt ook veel indruk op mij en 

ik volg al haar partijen en toernooien, zij speelt momenteel bij sv Stukkenjagers in Tilburg! 

En dan hadden we in de jaren '60 in Dongen ook nog dhr.Hölscher, hij was niet zo geweldig 

als de voornoemden, maar hij werd wel twee keer kampioen van Nederland in het 

postschaken, deed een aantal keren mee in toernooien om het wereldkampioenschap, werd 

regelmatig uitgenodigd voor het spelen in Nederlandse teams en was jaren lang de sterkste 

schaker van DSC. Dan laat ik nu de partij zien, die mij de belangrijkste overwinning 

opleverde in K-44 en een eerste plaats! Tegen Krine Faber heb ik al vele interessante partijen 

gespeeld! Op www.dongen.nieuws.nl bij de rubriek sport staat bij de berichten van 23 

augustus 2011 het artikel wat die week in het Weekblad van Dongen zou staan!  
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9. Partij: Jeroen van Gool – Krine Faber 
 

Wit: Jeroen van Gool      Zwart: Krine Faber        

K44 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.d5 ed5 5.cd5 d6 6.Pf3 g6 7.e4 Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Lg4 

11.Lf4 Te8 12.Pd2 Lxe2 13.Dxe2 Ph5 14.Le3 Pd7 15.a5  

Tot hier gaat één van mijn hoofvarianten, van het voorgaande geef ik geen analyses of 

alternatieven, want ik heb over deze variant zoveel informatie, dat het dan alleen maar 

ingewikkeld zou worden!  

15.....Ld4  

Alternatieven die wel eens gespeeld werden zijn 15.....De7, 15.....b5, 15.....Phf6, maar de 

alternatieven die intensiever werden gespeeld zijn 15.....Dh4, en 15......Dc7 kreeg vaak het 

vervolg 16.g4 Phf6.  

16.Ta4  

In Pelletier-Mantovani, Pula 1997 vervolgde wit met 16.Pc4 Df6 17.Dd2 Lxe3 18.Dxe3 Pe5 

19.Pxe5 Dxe5 20.Tad1 g5 21.f3 en wit stond iets beter. Ook werd gespeeld 16.g4 Phf6 17.f3 

h5 18.h3 b5 19.ab6 Pxb6 in Rajkovic-De Firmian, Vrsac 1983 met gelijk spel, of 17.....b5 

18.ab6 Pxb6 19.Pd1 Pbxd5 [19.....h5 20.h3 hg4 21.hg4 Pfxd5 22.ed5 Pxd5 23.Pc4 remise in 

Schmidt-Cabrilo, Vrnjacka Banja 1981] 20.ed5 Pxd5 21.Pc4 f5 en zwart heeft compensatie 

voor de geofferde kwaliteit in Korchnoi-Nunn, Londen 1980 die Korchnoi overigens na 40 

zetten toch nog wist te winnen! Na de tekstzet werd ook nog 16.....Pg7 17.Lxd4 cd4 18.Txd4 

Dxa5 19.Pc4 Dc7 20.Pe3 gespeeld en naar mijn mening stond wit toch wel iets beter in 

Ruban-Garcia Martinez, Santa-Clara 1991 en won na 41 zetten!  

16.....Df6 17.Dd3 Pe5  

Er werd ook gespeeld 17....Lxe3 18.Dxe3 b5 19.ab6 Pxb6 20.Ta2 Pf4 21.Df3 Dg5 22.b3 De5 

23.Tc2 in Grün-Cebalo, Plovdiv 1983 met naar mijn mening gelijk spel, maar na 17.....Pf4 

18.Lxf4 Dxf4 19.Pe2 Df6 20.Pxd4 cd4 21.Dxd4 Tac8 22.Dxf6 Pxf6 23.f3 Spassov-Szymczak, 

Warschau 1983 staat wit een gezonde pion voor en zwart gaf zes zetten later op! 

18.Lxd4 Pxd3 

Na 18......cd4 19.Dxd4 Tac8 20.g3 g5 21.f3 Tc5 22.De3 Kh8 23.De2 Dg6 24.Pb3 Tc7 25.Pd4 

stond wit veel beter, zo niet gewonnen in Browne-Yap, ol.Thessaloniki 1984 maar Browne 

liet het nog verzanden in een eindspel met remise! 

19.Lxf6 Pxf6 

Uit voorgaande aantekeningen blijkt, dat deze variant voortdurend onderhevig is geweest aan 

pogingen het spel te verbeteren! In deze stelling heb ik in mijn persoonlijke schaakbibliotheek 

nog één andere partij kunnen vinden, waarin wit 20.Tb1 speelde met het vervolg 20.....Tad8 

21.Pd1 Pb4 22.f3 Ph5 23.Pe3 Pf4 24.Ta3 h5 25.Td1 Pe2+ 26.Kf2 Pd4 met naar mijn mening 
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ongeveer gelijke stelling in Karpman-Shabalov, Minsk 1990. Ik ben als eerste van deze 

variant afgeweken en nu wil ik niet beweren, dat de tekstzet een verbetering is, maar ik ben 

voortdurend op zoek naar vernieuwingen, want ik heb me in het corr.schaak al vaak laten 

verrassen door tegenstanders en hun nieuwtjes! 

20.Ta3 Tad8 21.f3 Ph5 22.Pc4 Pb4 23.Pe3 

Ik heb ook gekeken naar 23.Tb3, maar na 23.....Pf4 24.g3 Pfd3 25.Pa2 koos ik toch liever 

voor de tekstzet! 

23.....Te7 24.g3 

Ik vond het tempoverlies om 24.Pe2 Pg7 25.g4 f5 26.Pc3 te spelen en 24 Tb3 met als 

mogelijk vervolg 24.....Kg7 zag ik na 25.Pc4 Pf6 26.Pa4 of 25.Kf2 Pd3+ 26.Ke2 Pb4 niets in! 

24.....Kg7 25.Kf2 Pd3+ 26.Ke2 Pb4 27.Kd2 Tde8 28.Pc4 Td8 29.Taa1 Pf6 30.b3 Pe8 

Ik had hier stellig de indruk, dat ik niets vooruit gekomen was omdat ik te weinig 

ondernemingslust had getoond! De zetten 22 t/m 29 van wit lijken een beetje op het op en 

neer schuiven van stukken! 

Daarom wilde ik nu toch iets gaan proberen en mijn 31e zet lijkt op een slag in de lucht! 

31.g4!? h6 32.Pa2 Pxa2 33.Txa2 Pc7 34.Kd3 Pb5 35.h4! 

De aanval wordt ingezet! 

35.....Tg8 36.Tg2 Tc8 37.h5 Tce8 38.g5!!! 

 

 

 

In eerste instantie zag ik deze zet helemaal niet, ik was al dagen aan het denken over hoe ik de 

aanval moest doorzetten, want ik vreesde dat die op een dood spoor was geraakt en dat ik 

weer zou vervallen in het op en neer schuiven van stukken! Maar zo tussen hoop en vrees 

kreeg ik dit idee, de g-pion laat zijn makker op de h-lijn in de steek en gaat zelf op 

oorlogspad, de dekking valt weg en nu liggen er twee pelotons infanterie aan pionnen 

tegenover elkaar! En zie wat er ook gebeurt; zwart kan echt niet nemen op h5: 38.....gh5 

39.Th1 hg5 40.Txg5+ Kf6 41.Tf5+ Kg7 42.Tfxh5 +-! Als iemand verbeteringen voor zwart 

ziet in deze variant, wil ik die graag horen, maar volgens mij had mijn opponent Krine Faber 
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zelf ook al gezien dat hij niet mocht nemen op h5. Ik wijs ook op de zet 38.g5 op de foto die 

na mijn kampioenschap in het Weekblad van Dongen stond! 

38.....Th8 39.Tfg1 

Nu staat er een batterij artillerie klaar achter de infanterie om een bres te slaan in de zwarte 

verdediging! 

39.....Td7 40.hxg6 fxg6 41.gxh6 Txh6 

Nu wordt de toren gedwongen van de 8e rij af te komen, waar hij al vanaf de 27e zet op en 

neer aan het lopen is! Daarom heb ik me ook al vaak afgevragen of ik de aanval beginnend 

met 31.g4 niet eerder had kunnen inzetten. 

42.Pe3! 

Voor zwart is er nu niets meer aan te doen! 

42.....Pd4 43.f4 Kh7 44.b4 Pf3 45.Td1 g5 46.Pg4 Th3 47.Pf6+ Kg6 48.Pxd7 Pe1 49.Kd2 

Pxg2 50.f5+ 

Op beide vleugels is nu de aanval ontketend, volledig los geslagen en niet meer te houden! 

50.....Kf7 51.bxc5 Ke8 52.c6 bxc6 53.dxc6 Kd8 54.f6 Pf4 55.f7 Pe6 56.f8D+ Pxf8 57.Pxf8 

Kc7 58.Tc1 g4 59.Pe6+ Kc8 60.c7 Th6 61.Pf4  

en zwart geeft op! 

 

Met alle respekt voor mijn opponent Krine Faber, want we hebben al een tiental erg boeiende 

partijen tegen elkaar gespeeld, is dit voorlopig de belangrijkste partij geweest in mijn carriëre 

als corr.schaker, ook al weet ik dat ik nog lang niet de sterkste van Nederland ben! Door deze 

gebeurtenis werd mij ook gevraagd een artikel te schrijven in het personeelsblad van Coca-

Cola, en wat ik niet verwacht had, want er waren vooraf collega's bij, die konden nog niet 

eens goede morgen of goede middag roepen tegen mij, dat gebeurde want plotseling kende 

vrijwel iedereen mij met naam en iedereen kende mijn grote hobby's, maar ondanks dat in 

Dongen iedereen mij het beste kent van biljarten, wordt ik nu ook vaak herkend als schaker, 

naast mijn grote favoriet Anne Haast, een aantal kennen mij als 'die postduif-schaker'! 

 

Jeroen van Gool, Dongen 
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10.  (SCHAAK)HERINNERINGEN VAN JAN VERLEUR 

 

 

Het schaakspel heeft in mijn hele leven tot nu toe (81 jaar oud) een belangrijke rol gespeeld. 

Mijn vader schaakte en was een van de eerste leden van de in 1933 opgerichte schaakclub De 

Uil in Hillegom. Met mijn broer Hans werd ik in 1944 lid van deze club en werd daar in 1948 

kampioen van (mijn broer werd 2
e
 en mijn vader 10

e
, zodat het eerste team van De Uil 3 

Verleuren telde. Het clubkampioenschap werd daarna nog 2x herhaald. 

Op 16 jarige leeftijd won ik het Schoolschaakkampioenschap van Haarlem en 1 jaar later 

werd ik 2
e
 achter Hans Bouwmeester. In deze tijd werden regelmatig tientallen wedstrijden 

gespeeld tussen jeugdteams van de grote steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Haarlem. Haarlem was in de 50er jaren een stad met sterke spelers zoals Kroone, 

Bouwmeester, J en S Bonkenburg, Spinhoven, Faase, Schneiders, Van der Hoff, Marwitz e.a. 

In verschillende toernooien kon ik bij deze spelers aansluiten met wisselend succes. Na bij De 

Uil enige malen kampioen te zijn geweest werd ik lid van S.C.Heemstede en ook daar werd ik 

clubkampioen. In mijn militaire diensttijd (1951-1953) was ik kort lid van S,C, Middelburg en 

speelde daar aan bord 1 of 2 in de 2e klasse KNSB. Na mijn diensttijd werd ik lid van het 

VAS en promoveerde met VAS II naar de 1e klasse KNSB. 

Na verhuizing naar de Zaanstreek werd ik lid van S.C.Zaandam en vervolgens eenmaal 

kampioen van de Zaanstreek. In deze tijd maakte ik voor het eerst kennis met 

correspondentieschaak (c.c). Na enige groepen van de 1e klasse te hebben gewonnen 

promoveerde ik naar de Hoofdklasse in 1958. Daar deelde ik de eerste plaats met P van't Veer 

met 6 uit7. In het voor mij 1
e
 kampioenschap van Nederland in 1959 behaalde ik echter 

slechts 4 uit 10. Het was in deze tijd van een drukke werkkring, zware studie voor NIVA 

accountant, een groeiend gezin en van optreden als docent op een avondschool niet 

gemakkelijk om veel tijd aan schaken te besteden. De successen waren daarom wellicht beter 

bij snelschaken, in de toernooien om het kampioenschap van Amsterdam, kampioenschap van 

Nederland te Zevenbergen en het snelschaaktournooi van IBM. Vooral dat laatste toernooi 

werd een groot succes met 15 uit 18, achter H,L.Tan met 16 uit 18, maar voor spelers als 

Barendregt, Orbaan, A.D.de Groot, Wolthuis, H.F.Crabbendam e.a. Ik werkte toen voor IBM 

en speelde opnieuw bij het VAS. Het VAS was toen in zijn glorietijd en speelde met 3 teams 
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in de Hoofdklasse (nu Meesterklasse) van de KNSB. In 1961 werd mijn team VAS II zelfs 

Nederlands kampioen, de eerste en tot nu toe enige keer dat een 2e team dit presteerde. 

Het bedrijfsteam van IBM had ook een sterke bezetting met naast mij Joop van Oosterom, 

Gerard Kool, Henk Leeners en zo nu en dan Jan Hein Donner toen deze een korte tijd bij IBM 

werkte. Bij c.c. speelde ik na 1959 nog 2x mee in het Nederlands Kampioenschap. In 1960/61 

werd ik 3
e
 na Holscher en De Waard (5 uit 8) en in 1962/63 eveneens 3

e
 achter Staal en 

Holscher (ook 5 uit 8). Van 1963-1965 werkte ik als Systems and Procedures Manager bij 

IBM World Trade Europe in Parijs en had ik door vele reizen en afstuderen voor NIVRA 

accountant geen tijd voor schaken. 

Wij verhuisden in 1965 naar Hengelo (O) en ik startte weer met schaken bij de Hengelosche 

S.C. en vervolgens na daar clubkampioen te zijn geworden meldde ik mij als lid aan bij 

ESGOO. In 1966 werd ik Twents Kampioen en in 1967 Kampioen van ESGOO. ESGOO 

promoveerde naar de 1e klasse KNSB en als 1e bordspeler had ik daar een goede score. Ook 

toen weer tijd gevonden voor c.c. en wel in het NK 1967/68 dat gewonnen werd door Hans 

Bouwmeester. Zelf speelde ik met 3,5 uit 10 geen rol van betekenis. In 1968 werd ik benoemd 

tot CFO van de Elsevier groep, verhuisde naar Amsterdam en moest geleidelijk ESGOO 

verlaten. Wel won ik het eerste gedeelte van de ESGOO winterwedstrijd met 10 uit 10(!) en 

speelde mee in de eregroep van het Kersttoernooi van de Twentse SB. In deze 4 kamp 

ontmoette ik Van Geet, Scholl (toen Ned.Kampioen) en Bredewout. Van Geet en Scholl 

scoorden 2 pt., ik 1,5 en Bredewout 0,5. Vermeldenswaard is dat ik gedurende de ESGOO tijd 

vele malen speelde met Dick Smit (toen GM c.c.),die toen een der sterkste ESGOO spelers 

was. 

In die tijd bij Elsevier als CFO en een paar jaar later als lid van de Raad van Bestuur kon ik 

niet wekelijks spelen en ik beperkte mij tot de KNSB competitie, waar ik door verhuizing 

naar Heemstede en daarna Aerdenhout uitkwam voor VHS (Verenigd Haarlems 

Schaakgezelschap) en daarna Het Oosten. Voor beide clubs kon ik in de 1
e
 klasse KNSB 

spelen Toen de KNSB in financiele problemen kwam vroeg men mij om als penningmeester 

(in die tijd was Henk Wille voorzitter) orde op zaken te stellen. Dit deed ik van 1975-1977 

o.a. door Fl.10,- te vragen van ieder lid. Na veel praten en promotievergaderingen met 

onderbonden slaagde dit plan en was de KNSB gered. Wel diende een streng begrotingsbeleid 

te worden ingevoerd dat voorheen niet of nauwelijks bestond. Na deze hervormingen kon ik 

als bestuurslid aftreden en de zaken overdragen aan de heer Ooms. Tengevolge van mijn 

invloed als lid RvB van Elsevier konden wij ook het VAS  sponsoren. Ook de oefenmatch 

vanTimman tegen Spassky werd door ons gesponsord. Het gesponsorde Elsevier VAS speelde 

van 1978-1981 een belangrijke rol in de toenmalige Hoofdklasse KNSB. Zelf ging ik  weer in 

het 2
e
 team spelen. Bij Elsevier konden we ook  een sterk schaakteam opstellen, dat met 

succes deelnam aan de Amsterdamse Bedrijfsolympiade. 

In 1980 was er weer tijd voor wekelijks schaken. Na verhuizing naar Nieuw Vennep werd ik 

lid van S.C. De Vennep (1e klasse NHSB). Nadat ik enige tijd later voorzitter van deze club 

werd konden wij promoveren naar de Promotieklasse van de NHSB. Ondertussen kon ik 2 

jaren achtereen het Kampioenschap van de Haarlemmermeer behalen. In deze tijd, ca.1983, 

stelden enige schakers bij Elsevier (onder wie Helmer Wieringa) mij voor een project "New in 

Chess"te starten. Hiertoe zou een databank van schaakopeningen moeten worden opgezet met 

periodieke publicaties van nieuwtjes en strategische veranderingen in de openingen. Uiteraard 



18 
 

diende Elsevier de commerciële haalbaarheid te onderzoeken. Daartoe werd allereerst 

geprobeerd tot een samenwerking te komen met de reeds bestaande Joegoslavische 

Schaakinformator. Na een bezoek aan Belgrado met besprekingen met de leiding, Matanovic, 

Milic, Bozic en Milerovic bleek dat een overname van Schaakinformator niet door de 

communistische regering werd toegestaan ofschoon de redacteuren en leiding positief hadden 

geadviseerd. Daarna besloten wij het redelijk succesvolle "Schaakbulletin"over te nemen van 

Wim Andriessen. Wim zou het project intern gaan leiden en wij benoemden een projectleider 

voor de exploitatie. Het werd een 8x per jaar verschijnend Engelstalig tijdschrift en een 4x per 

jaar verschijnend Jaarboek, dat de nieuwe ontwikkelingen van de openingstheorie zou 

behandelen. Na mijn vertrek naar de USA (zie later) in 1985 besloot de meerderheid van de 

RvB dat het project "te klein" was en verkocht het aan Wim Andriessen. Deze maakte er een 

uitstekend internationale publicatie van en verkocht het later aan een investeerder. Het is nu 

de beste schaakuitgave in de wereld. Mijn c.c beperkte zich in deze tijd tot het NBC 

bekertournooi, waar ik wel steeds ongeslagen bleef maar b.v. in de halve finale 1984-1986 2
e
 

werd na Hendriks. 

Op 1 januari 1985 verhuisden wij naar de USA om daar de Elsevier vestigingen op het 

Westelijk Halfrond te leiden en uit te bouwen. De schaak aktiviteiten leidden tot deelneming 

in open toernooien in Washington DC, Las Vegas en New York etc. met redelijk succes daar 

mijn rating tot dichtbij 2300 steeg. In 1987 verliet ik Elsevier USA en tegelijk het concern en 

vestigde mij in Nederland als adviseur en interim manager in het centrum van het land in De 

Bilt. Daar werd ik lid van de S.C.Zeist en speelde voor deze club in de 2e en later 3e klasse 

KNSB. Na enige tijd als "bedrijvendokter" bedrijven in nood te hebben geleid besloten mijn 

vrouw en ik met pensioen te gaan in 1992 en weer in de USA te gaan wonen. In de USA 

speelde ik voornamelijk c.c. met de bedoeling mij te plaatsen voor het kampioenschap van de 

USA. In 1998 werd ik ongeslagen 2
e
 met 9,5 uit 12 in een van de voorwedstrijden. In 2001 

werd ik met 7,5 uit 12 3
e
. Verder speelde ik in de Golden Knights tournaments. Hier bereikte 

ik de finale in 1996 en werd ongeslagen 2
e
 met 4,5 uit 6. 

In de loop van 2001 verhuisden we weer naar Europa en wel direct naar Noord België waar 

we nu nog wonen. Mijn c.c. rating liep op tot boven 2400 en zakte de laatste jaren naar 2377. 

C.c. werd weer opgepakt zowel in Nederland als in Belgie. In K32 werd de 2
e
 plaats bereikt 

achter Stuart en zowaar kon ik in 2004/5 met 9 uit 12 eindelijk ongeslagen het via e-mail 

gespeelde Nederlandse kampioenschap behalen. Tenslotte wist ik mij via de voorronde te 

plaatsen voor het kandidatentoernooi van het 25
e
 WK. Hoewel ik daar slechts 10

e
 werd met 5 

uit 12 was dit toch een mijlpaal. Het lukte tot nu toe niet om Kampioen van België te worden. 

Het laatste goede resultaat was het Mostert Memorial Team toernooi Nederland-Buitenland 

2006-2008,waar een SM resultaat werd behaald. 

Nu ik 81 jaar oud ben beperk ik mij tot het deelnemen aan enige landenwedstrijden in het 

Nederlandse team en tot de Belgische K.O toernooien. Onlangs bereikte ik in het 2e K.O. 

webserver toernooi de halve finale.Terugkijkend meen ik dat naast een soms zeer drukke 

werkkring en vele reizen toch een interessant schaakleven mogelijk was. Mijn rating als 

bordschaker is nooit hoger geweest dan ca 2260 maar het bleef toch leuk. 

 

Jan Verleur  
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11.  Partij: Jan Verleur – Wolfgang Siewert 
 
 

Wit: Jan H. Verleur ( 2390)    Zwart: Wolfgang Siewert  (2420) 

Semi finals 27th World Championship 2003-2004 

 

1. Pf3 c5 2. c4 Pf6 3. Pc3 e6 4. g3 b6 5. Lg2 Lb7 6. 0-0 Le7 7. Te1 d6 8. e4 a6 9. d4 cxd4  

10. Pxd4 Dc7 11 Le3 0-0 12.Tc1 Pbd7 13.f4 Tfe8 14.g4!  

Een betrekkelijk gewaagde voortzetting. Een kritieke stelling is bereikt. Wit dient scherp te 

spelen daar anders zijn centrale pionnen te kwetsbaar worden. 

14....Pc5 15.Lf2 h6?!  

Computers gaven dit indertijd als beste zet aan. Nu wordt de aanval van wit zeer gevaarlijk 

doordat pion e6 kwetsbaar wordt. Beter was dus 15....g6. 

16 b4 Pcd7  

(16...Tad8 17 g5 leidde tot sterk spel bij Khaetsky-Belichev1998) 

17.g5 hxg5 18.fxg5 Ph7 19.g6 Phf8 20.gxf7+ Kxf7 21.Pd5!  

 

Een stukoffer op langere termijn. 

21.....exd5 22.cxd5 Db8  

(22...Pc5 23 bxc5 bxc5 24 e5! Kg8 25. e6 Lf6 26.Pf5 Pg6 etc. leidde tot snelle winst voor wit 

in Pogorelov-Kovacevic 1999)  

23.Pc6 Lxc6 24.dxc6 Pe5 25.Dd5+ Pe6 26.c7 Dc8 27.Lg3! Lg5  

(Lf6 helpt niet vanwege bv. 28.Dxd6 Pg5 29.Tf1 Kg6 30.Lxe5 Txe5 31.h4 Pxe4 32.Dc6 De8 

etc.) 

28.Tc3 b5 29.Lxe5 dxe5 30.Lh3 Lf4 31.Tc6 g5 32.Kh1  

en zwart gaf op vanwege bv.32...Ta7 33.Txe6 Txe6 34.Lxe6+ Dxe6 35.c8D. 
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12.   AANMELDEN EN CONTACT 

 

Contactgegevens bestuursleden: 

Voorzitter: Arjen Oudheusden, De Mildestraat  19, 2596 SV  Den Haag, 070-7852033, 

Wa.oudheusden@gmail.com 

Secretaris: Albert Hebels, Parallelweg  4, 9919 AC  Loppersum, 0596-573510, 

ahebels2@freeler.nl 

2
de

 Secretaris: Hessel Visser, Pottenbakkersdonk  432, 7326 PE  Apeldoorn, 055-5412425, 

hpjvisser@chello.nl 

Penningmeester: Wim Pommerel Brouwer, Beekstraat 46, 8081 ED Elburg, 0525 – 68 11 46, 

pombrouw@kpnmail.nl 

Algemene wedstrijdleider: Jos van Doorn, Duiker 13, 5345 RG  Oss, 0412-626512, 

osvschaak@live.nl 

Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum, 06-36297188, 

jannesnelleke@home.nl 

Communicatie: Gert Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ  Doorn, 0343-416667, 

g.legemaat@planet.nl 

 

Aanmelden voor NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn 

Aanmelden voor landenwedstrijden bij: Joop Jansen 

Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar rekening 

1365400 t.n.v. penningmeester NBC te Elburg, onder vermelding van het gewenste toernooi, 

en bij webservertoernooien tevens door een email naar Joop Jansen 

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens bij: Hessel Visser 

Kopij voor de nieuwsbrief of reacties op de nieuwsbrief graag sturen naar: 

NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 
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