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VOORWOORD
Beste lezers,
U heeft er wat lang op moeten wachten maar hierbij
ontvangt u dan de derde NBC-Nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. Zoals u kunt zie is deze in een nieuw
jasje gestoken, de lay-out is aangepast in lijn met de
stijl die ook op de nieuwe website is gehanteerd.De
nieuwe website is 18 september j.l. online gegaan en
is te bereiken via het oude, bekende adres
www.correspondentieschaken.nl. Gaat u dus zeker
eens kijken!In deze nieuwsbrief behalve voor de
nieuwe website o.a. aandacht voor het Nederlands
postkampioenschap dat gewonnen werd door Frits
Marell,
de
ontwikkelingen
in
de
wereldkampioenschaps-toernooien
(met
goede
perspectieven voor Ron Langeveld in WC26!) en de
stand van zaken in de landenwedstrijden. Verder
trakteert Robert Booij ons op een mysterieuze
torenzet en wil ik uw speciale aandacht vragen voor
de oproep aan de leden voor een nieuwe
penningmeester en andere functies die er binnen de
NBC vervuld kunnen/moeten worden

INHOUD

Graag ontvangt de redactie reacties op deze
nieuwsbrief. U kunt die sturen naar Gert Legemaat,
Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ Doorn
of NBCNieuwsbrief@hotmail.nl.

12. De Mysterieuze Torenzet

Veel leesplezier!
Gert Legemaat
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1. Van de voorzitter
Beste leden,
De zomer is voorbij, de dagen worden korter, en hoewel correspondentieschaak het
gehele jaar doorgaat, is dit het jaargetijde waarin weer meer tijd komt voor
schaakactiviteiten. Daarbij past deze nieuwsbrief nummer 5. We zijn als bestuur de
afgelopen week bij elkaar gekomen en hebben met elkaar gesproken over diverse zaken,
waaronder: de nieuwe website die live is gegaan, onze ledenontwikkeling en de
samenstelling van het team dat voor Nederland de volgende ronde in de Olympiade gaat
spelen. Ook hebben we uitgebreid gesproken over de wens om de communicatie met u
leden verder te intensiveren en de hoeveelheid tijd die daarmee is gemoeid. Verder heeft
onze penningmeester, dhr Wim Pommerel-Brouwer, die volgend jaar volgens schema
aftreedt, aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
In deze nieuwsbrief dus een oproep en volop gelegenheid voor u om een bijdrage aan de
vereniging te leveren.
Amici Sumus,
Arjen Oudheusden
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2. Nieuwe Website Live

Afgelopen maand is na veel en vooral lange arbeid de nieuwe website van de NBC live
gegaan. U kunt de website vinden op www.correspondentieschaken.nl . De nieuwe
website is ontworpen door Esther Vinke en gebouwd door Gilbert Vrancken, die vorig jaar
ook de nieuwe website voor Chessvibes hebben gemaakt. De opdracht was om een
eigentijdse website te ontwikkelen die makkelijk te onderhouden is en waar eenvoudig
nieuwsberichten en toernooiaankondigingen op kunnen worden geplaatst. Daarnaast is op
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de website informatie te vinden over de NBC, het lidmaatschap en is er een archief met oa
partijen en de nieuwsbrieven. Ook is een zogenaamde ‘gameviewer’ toegevoegd;
geanalyseerde partijen die bijvoorbeeld in de nieuwsbrief verschijnen kunnen hier online
worden nagespeeld, of worden gedownload in pgn formaat (inclusief analyses!). Ook
hebben we nu de mogelijkheid zelf live partijen op de website te plaatsen, in navolging van
de live partijen die op de ICCF website zijn te volgen. Op dit moment staat de partij live
van bord 1 uit de landenwedstrijd Nederland-Duitsland, waar beide voorzitters de degens
kruisen. Verder zult u zien dat op de website schaakboeken worden gepromoot van de
gerenommeerde schaakboekenwinkel van Stockum uit Den Haag. Indien u deze link volgt
en schaakboeken (of andere boeken) bij van Stockum bestelt dan ontvangt de vereniging
hiervoor een vergoeding. Op deze wijze kunt u de vereniging ondersteunen (NB u dient
wel via de link op de NBC website naar van Stockum te gaan).
Ten slotte zullen we de komende maanden nog bezig zijn meer informatie aan de website
toe te voegen. Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben stuurt u deze dan s.v.p. naar
wa.oudheusden@gmail.com.

3. Ledenontwikkeling
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur zich gebogen over de
ledenontwikkeling. Ons ledental loopt nog steeds terug onder invloed van de vergrijzing en
geringe nieuwe aanwas. Opvallend daarbij zijn twee zaken; allereerst zijn voor oudere
spelers onder ons de steeds verdergaande ontwikkelingen op het gebied van computers
soms aanleiding om te stoppen. Ten tweede is er wel degelijk aanwas van nieuwe spelers
op de ICCF website die Direct Entry toernooien spelen, maar van deze spelers meldt zich
slechts een enkeling als nieuw lid van de NBC. Het bestuur realiseert zich dat dit voor een
deel samenhangt met nog onvoldoende aandacht en promotie van de voordelen van het
lidmaatschap. De nieuwe website biedt hiervoor een belangrijk startpunt. Desalniettemin
heeft het bestuur in bovenstaande ontwikkeling aanleiding gevonden om het bestaande
beleid t.a.v. Direct Entry op de ICCF te wijzigen. Waar het tot nu toe mogelijk was om als
niet NBC lid op de ICCF webserver te spelen, is (in navolging van grote
correspondentieschaaklanden als Duitsland en Italië) besloten om lidmaatschap van de
NBC verplicht te stellen voor spelers die onder de Nederlandse vlag willen deelnemen aan
ICCF toernooien. Belangrijke overweging van het bestuur is, naast bovengenoemde
ledenontwikkeling, dat de NBC de officiële aan de ICCF gelieerde vereniging voor
correspondentieschaak is in Nederland. De NBC en ICCF zijn op hun beurt gelieerd aan
de KNSB en FIDE en daarmee de houders van titels zoals Nederlands Kampioen en
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Wereldkampioen correspondentieschaak. Net zoals het onmogelijk is om bijvoorbeeld
Nederlands of Wereldkampioen bordschaak te worden zonder lid te zijn van de landelijke
vereniging (KNSB) en daarmee de FIDE, is het bestuur van mening dat het ongewenst is
dat er bijvoorbeeld een Nederlands Wereldkampioen correspondentieschaak zou kunnen
zijn die geen lid is van de NBC. Verder worden de kosten en werkzaamheden voor de
ontwikkeling en instandhouding van de ICCF website ook gedragen door de landelijke
verenigingen, waaronder de NBC.
Kortom, het correspondentieschaken via de ICCF webserver staat volop in de
belangstelling, gegeven de toestroom aan spelers en groei aan partijen. De NBC zal zich
met het nieuwe beleid nadrukkelijker profileren als de vereniging voor
correspondentieschakers in Nederland. De komende periode zullen spelers die geen lid
zijn vanuit het bestuur benaderd worden met de uitnodiging om lid te worden. Zij krijgen
daarbij de gelegenheid om hun huidige partijen uit te spelen in het geval ze geen lid willen
worden. Voor spelers die geen lid willen worden zijn er overigens voldoende gratis
websites om correspondentieschaak te spelen.

4. Ledenoproep
Het bestuur roept graag leden op zich kandidaat te stellen of bijdragen te leveren op de
volgende gebieden:
Webmaster/nieuwsbrief editor
Voor het plaatsen van berichten op de website en het samenstellen en verzenden van de
electronische nieuwsbrief. Ervaring van belang, oa met HTML. Vragen of aanmeldingen
graag aan Gert Legemaat (g.legemaat@planet.nl) of Arjen Oudheusden
(wa.oudheusden@gmail.com).
Bijdragen voor de website en nieuwsbrief
Voor onze website en nieuwsbrief zijn wij op zoek naar leden die bijdragen kunnen
verzorgen, te denken valt aan partijanalyses, verslagen etc. Bijdragen of aanmeldingen
graag sturen aan Gert Legemaat (g.legemaat@planet.nl) of Arjen Oudheusden
(wa.oudheusden@gmail.com).
Kandidaat Penningmeester en reserve lid Kascommissie
In verband met het aftreden van onze penningmeester dhr. Wim Pommerel-Brouwer op de
ALV 2013, verzoeken wij leden zich kandidaat te stellen door het zenden van een bericht
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aan de secretaris Albert Hebels (alberthebels@hetnet.nl). Nadere informatie omtrent de
werkzaamheden kunt u inwinnen door contact op te nemen met de penningmeester
pombrouw@kpnmail.nl
Verder zoekt het bestuur een kandidaat voor de vacante positie van reservelid
kascommissie. In principe is een kascommissielid eerste een jaar reserve en daarna twee
jaar lid van de kascommissie. Ook hiervoor kunt u zich bij de secretaris melden.
Aanmelding of nadere informatie graag bij de hierboven vermelde bestuursleden.

5. Marjan Šemrl Wereldkampien!
De Sloveen Marjan Šemrl is de nieuwe wereldkampioen correspondentieschaak. Met een
score van 11 uit 16 (6x winst, 10 remises) legde hij beslag op de eerste plaats in de finale
van WC24. Hij bleef de Duitser Wunderlich en de Turk Turgut een half puntje voor. Er
waren geen Nederlanders van de partij in WC24.
Ook het volgende wereldkampioenschap, WC25, nadert zijn ontknoping. De Italiaan
Finocchiaro leidt daar met 9 uit 15 met nog 1 partij te gaan. Zijn landgenoot Guliani heeft 9
uit 16 en is uitgespeeld. De Engelsman Hall zit met 8,5 uit 15 en nog 1 partij te gaan op
het vinkentouw.
Ook WC26 loopt op zijn einde en daar is goed nieuws van het Nederlandse front: Ron
Langeveld gaat daar aan kop met 10,5 uit 16. De titel kan Ron alleen nog ontgaan als hij
zijn laatste partij verliest en zijn naaste concurrent, de Roemeen Serban, zijn laatste partij
wint. Succes Ron!
In WC27, het laatst gestarte WC, zijn ook al vele partijen beëindigd, al is het nog wat
voorbarig om een winnaar te voorspellen. De enige Nederlandse deelnemer, Hans van
Unen, is inmiddels uitgespeeld en met louter remises op 50% geëindigd, een prima
prestatie!

6. Frits Marell Nederlands Kampioen Postschaak
Frits Marell heeft het 43ste postkampioenschap van Nederland gewonnen met een mooie
score van 5 uit 6. Hij moest 2 remises toestaan aan de heren Massy en Faber, zijn overige
partijen won hij. De trouwe deelnemer Lodewijk Bijtelaar lukte het helaas niet om een
halfje te kunnen scoren.
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Frits Marell was op elo de favoriet. Ook de andere spelers zijn grotendeels op elo volgorde
op de eindrangschikking terecht gekomen. Alleen W.Lier en Krine Faber hebben stuivertje
gewisseld.
TD Jansen, Joop H. E. P.
Rated
1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place
1 NED

370880

Marell, G. J. (Frits)

2375

- ½ 1 ½ 1 1 1

5

12.5 0

2 NED

379135

Hooykaas, G. J.

2268

½ - ½ 1 ½ ½ 1

4

10

0

2

3 NED

379202

Massy, Giel

2266

0 ½ - ½ 1 1 1

4

8.5 0

3

4 NED

370929

Faber, K. A.

2140

½ 0 ½ - 0 1 1

3

7

0

4

5 NED

371098

Lier, W.

2170P

0 ½ 0 1 - 0 1

2.5

5

0

5

6 NED

370584

Groot, Peter J. A.

2122

0 ½ 0 0 1 - 1

2.5

4.5 0

6

7 NED

370553

Bijtelaar, A. H. L.

1845

0 0 0 0 0 0 -

0

0

0

1
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Bij het voetballen wordt tegenwoordig 3 punten voor een overwinning gegeven. Ook in
sommige schaaktoernooien wordt deze puntentelling toegepast. Zie in de tabel hier onder
wat deze puntentelling voor gevolgen zou hebben voor de stand in dit kampioenschap:
TD Jansen, Joop H. E. P.
1 2 3 4 5 6 7 Score Place
- 1 3 1 3 3 3 14
1

Rated
1 NED

370880

Marell, G. J. (Frits)

2375

2

NED

379135

Hooykaas, G. J.

2268

1 - 1 3 1 1 3

10

3

3

NED

379202

Massy, Giel

2266

0 1 - 1 3 3 3

11

2

4

NED

370929

Faber, K. A.

2140

1 0 1 - 0 3 3

8

4

0 1 0 3 - 0 3

7

5

P

5

NED

371098

Lier, W.

2170

6

NED

370584

Groot, Peter J. A.

2122

0 1 0 0 3 - 3

7

6

7

NED

370553

Bijtelaar, A. H. L.

1845

0 0 0 0 0 0 -

0

7

Zoals U kunt zien zouden Hooykaas en Massy dan van plaats wisselen.
Jos van Doorn
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7. Junior World Cup 1 Final
De eerste junioren World Cup is afgerond. Lennart Ootes had zich als tweede in de
voorrondes geplaatst voor de finale maar kon helaas geen goed vervolg gegeven aan zijn
prima resultaat in de voorrondes. Hij eindigde met 3 uit 10 op een 10de plaats. Helaas
werden verschillende partijen in dit toernooi met een reglementair punt beslist. De
eindstand was als volgt:

1
2
3

ITA
GE
R
GE
R

Porcelli, Danny

2142

Bauer, Hermann

2064

Schweer, Hendrik

2200P

TD Hömske, Markus (IA)
½ ½ ½ ½ 1D ½ 1D 1D 1D 1 7.5 33 -3 1
31.7
½
½ ½ 1 ½ ½ 1 1D ½ 1 D 7
-1 2
5
½ ½

½ ½ ½ 1 ½ 1D ½ 1 6.5 29.5 0

3

27.2
0
5

4

4

CAN Rotaru, Adrian Mihai 2200P

½ ½ ½

5

GE
R

2078

½ 0 ½ ½

6

LUX Boyarchenko, Vlada

2200P

0D ½ ½ ½ ½

7

LTU

2279

½ ½ 0 ½ ½ ½

8

NZL Noble, Walden

2071

0D 0 ½ ½ ½ ½ 1

9

RUS

Bauer, Andreas

Dambrauskaitè,
Jurgita

Shevchenko,
2312
Maksim Alekseevich

10 NED Ootes, Lennart
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AR
G

Romano, Gabriel

2249
2069

½ ½ ½ ½ ½ 1D 1 D 6
½ ½ ½ ½ 1 ½ 5

23 -1 5

½ ½ ½ 1D ½ 5

22.7
-2 6
5

0 ½ ½ 1D 4.5 21 0

7

20.2
-1 8
5
15.2
0D 0D 0 D ½ ½ ½ ½ ½
½ ½ 3.5
-6 9
5
14.2
0D ½ ½ 0D 0 0D ½ ½ ½
½ 3
-1 10
5
½ ½ ½ 4.5

0 0D 0 0D ½ ½ 0D ½ ½ ½

2.5 10.5 -1 11

Inmiddels is de tweede junioren World Cup van start gegaan. In dit toernooi hebben we
drie spelers die zich inzetten voor Nederland: de broers Justin en Mischa Senders en Lars
Vereggen.
Jos van Doorn
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8. Mischa Senders Nederlands Jeugdkampioen Bordschaak
Ons jeugdlid Mischa Senders heeft op het bord schaken en prima prestatie neer gezet
door Open Nederlands Jeugdkampioen in de B categorie te worden. Met zeven uit negen
is de als vierde geplaatste Mischa Senders (HMC Den Bosch / NBC ) Open Nederlands
Jeugdkampioen geworden in categorie B. Mischa ging in Borne moeizaam van start met
remises in ronden 2 en 3. De vier winstpartijen die volgden brachten hem naar de kop van
het klassement. Bij het ingaan van de laatste ronde had hij een halfje meer dan zijn drie
concurrenten (maar wel een achterstand in weerstandspunten). De laatste partij - tegen
een van de achtervolgers - was lastig maar uiteindelijk werd er afgewikkeld naar een
remiselopereindspel. Toen de twee andere concurrenten onderling remise speelden, kon
Mischa ook met remise genoegen nemen: het sprookje was uitgekomen!
Jos van Doorn

9. Vriendschappelijke Wedstrijden
Hierbij weer een update van de vriendschappelijke wedstrijden die we aan het spelen zijn.
Ik doe het in willekeurige volgorde.

Australië-Nieuw Zeeland
Vorige week kreeg ik een mailtje van een Australische schaakvriend om een match tegen
dit continent te spelen! Echter.....hij was een “nieuwe” contactpersoon. We hebbben nog
steeds een match lopen!! De man was natuurlijk zeer verbaasd en bood zijn excuses aan
(dat hoeft dan wel niet) nadat ik hem hierop attent had gemaakt.
We hebben afgesproken om volgend jaar eventueel een nieuwe match te beginnen. Nu
loopt er nog één partij van Ralph Schunken. We winnen deze match, we staan voor met
26½-24½.

Japan
Tegen Japan spelen we op 12 borden via de webserver en Wim Velker speelt aan een
bord per post. In de webserver match is het 11-11. Kan het nog spannender?! Zeker de
moeite waard is het om te kijken naar het eindspel van Ronald Ritsema. Twee paarden en
een pion tegen één paard...Of dit gewonnen is voor Ronald....?! Ik ben benieuwd. De
andere openstaande partij is van Jeroen van Gool. Ook hij heeft een moeilijke stelling van
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Dame tegen Toren+loper en pion.....Dus mannen, graag met zijn tweeën nog 1½ punt en
we winnen de match!

Brazilië
Een match aan 30 borden. Zeer spannende match! We staan één puntje achter met 26-27
met dus nog 5 partijen te gaan! (twee partijen gecancelled!). Dus HEREN, doe je best en
zorg dat we de achterstand nog inhalen! Aan Rick Goetzee en Alan de Geus heeft het
zeker niet gelegen. Zij scoorden de volle 100%; 2 Punten uit 2 partijen!

Bulgarije
Ook dit is een match aan 30 borden. Bij de startdatum van deze wedstrijd, en zelfs op de
datum van dit schrijven (eind september) is er nog geen uitslag bekend! Vaak is het dat we
al een uitslag hebben vóór dat ik de eerste 5 zetten gespeeld heb! Nu dus niet. Het
beloofd een zware wedstrijd te worden. De Bulgaren wilden nóg veel sterker opkomen
draven.....Gelukkig vond ik wel Michiel Plomp bereid ons eerste bord te
vertegenwoordigen. Dit tegen een tegenstander waartegen ik jarenlang, in de posttijd,
geregeld twee partijtjes op vriendschappelijk basis speelde! Ook in de posttijd, zonder
officiële bond, gebeurde dit al!

Cuba
Tegen Cuba hebben we zelfs 37 borden op de been gebracht. Wel met de aantekening
dat verschillende Cubaanse spelers aan twee borden plaatsnamen! Een nadeel
ondervonden we kortgeleden toen een Cubaanse speler “ineens” niets meer van zich liet
horen. Altrijd vervelend dit soort zaken; zeker in een vriendschappelijke wedstrijd! In deze
match staan we dik voor. Arjen Oudheusden kreeg om bovenliggende reden twee volle
punten. Op eigen kracht hadden Hans Kemperman, Wiebe Stoelwinder en Jos van Raan
ook al 2uit 2 gescoord! Deze match moeten we tot een goed einde kunnen brengen!

Italië
De match tegen Italië is nu 2 maanden officieel aan de gang. We hebben pas één
beslissing in deze match en enkele remises. Het punt is wel aan onze kant gevallen;
Arnold de Visser scoorde het enige volle punt tot nu toe. Dit is wel één van onze grootste
Matchen: 44 borden. Na de match tegen Duitsland denk ik de grootste match. Italie heeft
een extreem grote match lopen tegen Duitsland! Maar liefst 236 borden. Daar kun je
alleen maar van dromen. Zoveel spelende leden hebben we zelfs niet! Echt groot. Nog
groter dan Duitsland-Rusland! Dat zijn maar......200 borden...!
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Argentinië
Het lijkt wel of het steeds uitkomt op 30 spelers. Er is een vaste kern van 15/25 spelers die
geregeld met deze leuke wedstrijden meedoet. Soms hebben we er wat andere
deelnemers bij. In deze wedstrijd was er nu eens een topbord dat extreem scoorde. Louk
Tazelaar bracht twee punten binnen! Heel mooi gespeeld. Onze staartborden zijn tot nu
toe de hofleveranciers van de punten. Van bord 21 t/m 30 scoorden we 14 uit 18! Het
betere werk!

Duitsland
De grootste match van de laatste paar jaar. 80 Borden! Dat is natuurlijk heel mooi, maar
dat wij altijd verliezen van onze Oosterburen is minder leuk! We staan op een forse
achterstand. Richard Tienhoven, Aart Kögler en Hans Kemperman wisten toch ieder 2
punten weg te snoepen!

Israel
Intussen is de match tegen Israël beëindigd. WE HEBBEN GEWONNEN: 18½-17½!
Verschillende spelers scooorden tweemaal: Geert Kornelis Bronts, Ralph Schunken, Jos
van Raan, en Willem van der Linden,

IJsland
Tegen IJsland, aan 15 borden gaan we verliezen. Dit ondanks dat Peter Paul Geluk twee
punten binnen wist te brengen want daar stonden enkele nederlagen met 2-0 tegenover.

Schotland
Een match aan 24 borden. Wel spelen enkele spelers van Schotland op meerdere borden!
Ondergetekende vergat zijn 20ste zet te spelen en ja hoor het werd meteen geclaimd...Niet
slim van me! Daarna een blunder in de andere partij, dus waarschijnlijk twee dikke nullen!
Gert Legemaat heeft aan bord 3 dit als goed bestuurslid meteen recht gezet. Hij haalt
gewoon twee punten binnen: GOED GERT! Dat noemen ze nu nog eens collegialiteit!
In een vorige nieuwsbrief had ik de stelling van Wiebe Stoelwinder al laten zien. Natuurlijk
heeft Wiebe in onderstaande stelling zwart en gaat hij zijn tegenstander mooi matzetten!
Ziet U alle matnetten? Liefst natuurlijk met een pionnetje....! Goed gespeeld WIEBE!
Trouwens de andere partij mocht er ook wezen: mat in 26!
Tegen Schotland hebben we ook nog een kleine POSTmatch kunnen organiseren: 6
bordenl De heer Drost heeft intussen beide partijen gewonnen!
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Spanje
Op 39 borden kampen we tegen Spanje voor de wedstrijdoverwinning. We staan één punt
achter met nog 6 openstaande partijen! Dus heren: IK WIL NOG WAT PUNTEN ZIEN!
Doe jullie best allemaal!! Michiel Plomp haalde aan het 1e bord een mooi overwinning met
wit binnen!
Tegen Spanje spelen we ook per post. Een kleine match maar voor die spelers heel
belangrijk. Voor één speler is het zelfs zo dat ondergetekende het email contact met
Spanje probeer te onderhouden! Vergt veel energie maar goed. Over de stand in deze
kleine match, over 7 borden, durf ik eigenlijk niets te schrijven… dat word een dikke
nederlaag!

Cape Verde
Begin augustus is dit evenement afgesloten. We hebben met ruim dubbele cijfers
gewonnen! Het laatste halfje werd gescoord door Ralph Keijzer, een van de vaste
vriendschappelijke wedstrijd gangers! Een match die ruim een jaar duurt, met twee
vakanties daartussen, is altijd leuk! Liefst 7 spelers scoorden 2 uit 2; Alan de Geus, Jeroen
van Gool, Jos van Raan, Willem van der Linden, Rick Goetzee, Gerard Lonnee en Hans
Kemperman. Een waarlijk uitzonderlijke prestatie in zo een kleine match!
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Mijn tegenstander was een piloot die me uitnodigde om eens te komen logeren op de
Cape Verdische eilanden! (weten jullie allemaal waar het ligt!!??)

Algemeen
Al verschillende landen (b.v. Italië en Bulgarije) heb ik aangeschreven en gevraagd om
vriendschappelijk wedstrijden te mogen/willen spelen via de post. Echter, er is geen land
op dit moment nog bereid per post te spelen (behalve bekende landen zoals Duitsland en
Finland). Ik ga nog even doorzoeken, maar vrees het ergste!
Ook het volgende land dat ons heeft uitgedaagd, Denemarken, heeft al laten weten GEEN
postspelers op te kunnen stellen! Bijzonder jammer voor hen die alleen per post willen
en/of moeten spelen!
Wel kan dus iedereen zich aanmelden voor de landenwedstrijd OP DE WEBSERVER
tegen Denemarken. Waarschijnlijk kan niet iedereen opgesteld worden, maar ik kijk dan
naar degene die bij een vorige keer zich ook aangemeld hebben en toen afgevallen zijn.
Meld U dus aan!
AMICI SUMUS Joop Jansen

10. Thematoernooien 2013
Webserver Thema’s:
1. Hollands, A80-99
Uiterste inschrijfdatum 20-12-2012
2. Frans, Rubinstein Variant, C10
Uiterste inschrijfdatum 20-02-2013
3. Aangenomen Damegambiet
Uiterste inschrijfdatum 01-04-2013
4. Benko Gambit, A58-9
Uiterste inschrijfdatum 15-05-2013
5. Larsen Opening, A01
Uiterste inschrijfdatum 01-09-2013
6. Nimzo-indisch, Rubinstein, E35-9
Uiterste inschrijfdatum 20-10-2013
7. Siciliaans, Portsmouth Gambiet, B30
Uiterste inschrijfdatum 01-12-2013

1.d4 f5
1.e4 e6, 2.d4 d5, 3.Pc3 dxe4
1.d4 d5, 2.c4 dxc4, 3.Pf3 Pf6, 4.e3 e6, 5.Lc4 c5, 6.0-0
1.d4 Pf6, 2.c4 c5, 3.d5 b5, 4.cxb5 a6 5.bxa6
1.b3
1.d4 Pf6, 2.c4 e6, 3.Pc3 Lb4, 4.e3 0-0, 5.Ld3 d5, 6.
6.Pf3 c5, 7.0-0
1.e4 c5, Pf3 Pc6, 3.b4
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Post Thema’s:
1. Pirc, Klassiek, B08
Uiterste inschrijfdatum 01-01-2013
2. Catalaans, E05
Uiterste inschrijfdatum 20-02-2013
3. Deens Gambiet, C21
Uiterste inschrijfdatum 01-04-2013
4. Siciliaans, Moskou Variant, B51-2
Uiterste inschrijfdatum 01-09-2013
5. Chigorin Verdediging
Uiterste inschrijfdatum 01-11-2013

1.5254 4746 2.4244 7866 3.2133 7776
4.7163 6877 5.6152 5878 6.5171
1.4244 7866 2.3234 5756 3.7273 4745
4.6172 4534 5.7163 6857
1.5254 5755 2.4244 5544 3.3233 4433 4.6134
1. 5254 3735 2. 7163 4746 3. 6125
1. 4244 4745 2. 3234 2836

Verder zijn er nog inschrijvingen mogelijk voor 2012:
Webserver Thema’s:
7. Siciliaans, Scheveningen, B80-89
Uiterste inschrijfdatum 20-10-2012
8. Meran, Rubinstein Variant, D48

1.e4 c5, 2.Pf3 d6, 3.d4 cxd4, 4.Pxd4 Pf6, 5.Pc3 e6
1.d4 d5, 2.c4 e6, 3.Pc3 Pf6, 4.Pf3 c6, 5.e3 Pbd7,
6.Ld3 dxc4

Uiterste inschrijfdatum 20-11-2012

Post Thema’s:
11. Winawer Gambiet, D10

1. 4244 4745 2. 3234 3736 3. 2133 5755

Uiterste inschrijfdatum 01-11-2012

Voor bovenstaande wedstrijden betaalt u inschrijfgeld per thematoernooi. Indien U zich wilt
opgeven graag ook een mailtje naar ondergetekende!
AMICI SUMUS Joop Jansen
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11. DE HERRIJZENIS VAN HANS MOLENBROEK
In de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar (2de jaargang, nr.1) was in het jaarverslag
van de algemeen wedstrijdleider een lijst opgenomen met titelhouders. In deze lijst stond,
naast vele anderen, de heer Hans Molenbroek vermeld. Achter zijn naam stond een
kruisje, ten teken van het feit dat hij overleden zou zijn. Echter, niemand minder dan de
heer Molenbroek zelf maakte het bestuur van de NBC er per brief op attent dat de
vermelding van zijn overlijden toch enigszins voorbarig was. Na te hebben vastgesteld dat
de brief niet vanuit gene zijde was verzonden is het bestuur op onderzoek uitgegaan om
vast te stellen hoe het één en ander heeft kunnen gebeuren. Na uitgebreid e-mailverkeer
kwam aan het licht dat de heer Molenbroek, inactief als correspondentieschaker sinds
1994, waarschijnlijk in 1999 abusievelijk als overleden stond vermeld op een spelerslijst
die van de NBC naar de ICCF is verstuurd. Sinds 1999 stond hij derhalve bij de ICCF als
overleden geregistreerd. Deze informatie is weer door Jos van Doorn overgenomen in de
door hem opgestelde lijst met titelhouders. Hoewel het nog niet eenvoudig bleek om zijn
status van “overleden” op de ICCF-site te wijzigen heeft de wedergeboorte van Hans
Molenbroek op de ICCF-site uiteindelijk zaterdag 29 september plaatsgevonden.
Uiteraard biedt het bestuur van de NBC hierbij haar verontschuldigingen aan aan de heer
Molenbroek voor de gemaakte vergissing. Het bestuur hoopt dat hij nog lang onder ons zal
zijn en wenst hem een fijne voortzetting van zijn (schaak)leven toe!

12. DE MYSTERIEUZE TORENZET
Een oude schaakwijsheid luidt dat torens thuishoren op open lijnen en rijen. De
mysterieuze torenzet is de uitzondering die de regel bevestigd. Daarbij wordt de toren
doelbewust achter een eigen pion geplaatst. Vanaf dat veld oefent de toren een grote
preventieve werking uit: verhindert dat de tegenstander effectief een bepaald plan uitvoert
omdat dan de toren vrijkomt. Dit denkbeeld stamt uit “Mein System” van Aron Nimzowitsch
en vormt een onderdeel van zijn “profylaxe”strategie: een strategie gericht op verhindering
van bevrijdende zetten. Het blokkadepaard is ook zo’n beroemd bestanddeel van die
strategie. De mysterieuze torenzet heeft altijd een magische aantrekkingskracht op me
uitgeoefend. Jarenlang heb ik er naar uitgekeken en opeens, een paar maanden geleden,
deed zich de mogelijkheid voor in de semifinale van de Veterans World Cup 3. Erik
Rasmussen heeft wit.
1.e4,e5 2.Pf3, Pc6 3.Lc4, Lc5 4.0-0,Pf6 5.d4,Lxd4 6.Pxd4, Pxd4 7.f4!
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Daar heb je het al. Wijk je een keertje af van je vertrouwde 3,Pf6 en dan krijg je meteen
zo’n gambiet op het bord geschoteld..Naspeuring in “Beating the Open Games” (2007) van
GM Michael Marin geeft geen opwekkend beeld. Marin vindt het (op blz. 117) allemaal
maar niets voor zwart en stelt dat zwart beter 5,exd4 kan spelen. Na nog meer speurwerk
blijkt het hier om een :”Dangerous Weapon” te gaan, dat als zodanig uitvoerig wordt
behandeld in hoofdatuk 1 van “Dangerous Weapons: 1.e4 e5” (2008).
.
7,d6 8.fxe5, dxe5 9.Lg5, De7 De beste zet, die de lange rochade mogelijk maakt.
10. Pa3.
En dat is volgens “Dangerous Weapons”.wits sterkste zet. Op d2 blokkeert het paard de dlijn en verhindert het de manoeuvre Dd2-f2, die nu na bijvoorbeeld 10, Ld7 kan volgen.
10,Tg8!

Daar is hij dan: de mysterieuze torenzet van Nimzowitsch: eindelijk eens een keer
gespeeld! Op g8 oefent de toren een enorme stille kracht uit. Een zet die “Dangerous
Weapons” kennelijk is ontgaan. Wit moet nu voor remise vechten.
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11.Kh1
Een nuttige zet, die ruimte maakt voor de zwarte loper (na 11,Pe6 12.Le3, Pg4) of de witte
f-toren (zie het vervolg).
11, Ld7 12.Dd2, 0-0-0 13.Df2, Le6 14.Tae1, a6 15.c3, Pc6 16.Lxf6, gxf6
De toren komt vrij.
17.Dxf6, Td2 18.Dxe7, Pxe7 19.Lxe6+, fxe6 20.Pc4, Tdxg2 21.Tg1, Txg1+ 22.Txg1,
Txg1+ 23.Kxg1
Wit bood hier remise aan, maar ik vond dat hij dat toch wel even moest aantonen.
23, Pg6 24.Kf2, b5 25, Pd2, Kd7 26.b4, Pf8 27. Pb3, Ke7 28.Pc5, Pd7 29. Pxd7, Kxd7
30.Kg3, Ke7 remise.
Robert Booij

13. Wedstrijdreglement NBC
Het nieuwe wedstrijdreglement is in de vorige Nieuwsbrief enigszins verbrokkeld
weergegeven. Hierbij een correcte weergave
1
a.
b.
c.
d.

Soorten wedstrijden
Nationale kampioenschapen
Kwalificatie wedstrijden
Algemene wedstrijden
Bijzondere wedstrijden

2
Inschrijfgeld
Voor deelname aan nationale wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd.
3
Nationale kampioenschappen
Er zijn twee kampioenschappen: het nationale kampioenschap (NK) en het
veteranenkampioenschap (VK). Voor deelname is het lidmaatschap van de NBC vereist
en de Nederlandse nationaliteit. Partijen worden op de webserver en volgens het
webserver reglement gespeeld. De inschrijving en sluitingstermijn zal via de nieuwsbrief
en website aangekondigd worden.
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3.1. Nationale kampioenschap (NK)
Ieder even jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met twee kwalificatiegroepen van
ten minste zeven deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit minimaal 13
spelers. De winnaar is correspondentieschaakkampioen van Nederland.
Een titelhouder (IM, SIM, GM) met een rating van ten minste 2300 heeft recht op
deelname aan de finalegroep. De kampioenen van de laatste drie edities hebben ook
recht op deelname aan de finalegroep.
De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per cyclus apart bekend gemaakt.
3.2. Veteranenkampioenschap (VK)
Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving minimaal
60 jaar en hebben ten minste een rating van 1900.
Ieder oneven jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met twee kwalificatiegroepen
van ten minste vijf deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit minimaal 7
spelers. De winnaar is veteranenkampioen correspondentieschaak van Nederland.
Een titelhouder (IM, SIM, GM) met een rating van ten minste 2100 heeft recht op
deelname aan de finalegroep. De kampioenen van de laatste drie edities hebben ook
recht op deelname aan de finalegroep.
De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per cyclus apart bekend gemaakt.
4
Kwalificatiewedstrijden
Kwalificatiewedstrijden worden gehouden voor zowel het nationale kampioenschap als het
veteranen kampioenschap.
4.1. Nationale kampioenschap (NK)
Er worden twee kwalificatiegroepen gevormd van ten minste 7 spelers die 1 voorronde
spelen.
De nummers 1 tot en met 4 uit iedere groep gaan door naar de finale.
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Mocht de finalegroep na instroming van de titelhouders en oud-kampioenen op een even
aantal deelnemers uitkomen dan mag de beste nummer 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.
Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen van twee voorrondegroepen, dan
wordt direct de finale gespeeld.
4.2. Veteranenkampioenschap (VK)
Er worden twee kwalificatiegroepen gevormd van ten minste 5 spelers die 1 voorronde
spelen.
De nummers 1 tot en met 3 uit iedere groep gaan door naar de finale.
Mocht de finalegroep na instroming van de titelhouders en oud-kampioenen op een even
aantal deelnemers uitkomen dan mag de beste nummer 4 uit de voorrondes in de
finalegroep 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 voorrondegroepen, dan
wordt direct de finale gespeeld.
5
Algemene wedstrijden
De algemene wedstrijden kunnen via de webserver of per post gespeeld worden. De
groepen bestaan uit 5 of 7 spelers en kunnen elk moment beginnen. Voor deelname is
geen kwalificatie vereist, lidmaatschap van de NBC volstaat. Voor de wedstrijden die per
post gespeeld worden is vereist dat de speler in Nederland woont.
Algemene wedstrijden zullen via nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt worden De
inschrijvingsvoorwaarden worden per toernooi apart bekend gemaakt.
6
Bijzondere wedstrijden
De bijzondere wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt.
De verantwoordelijkheid voor het uitschrijven van, en het inschrijven voor deelneming aan,
deze wedstrijden berust bij het bestuur van de NBC.
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7
Terugtrekken of overlijden van deelnemers
a. Spelers die zich gedurende een wedstrijd terugtrekken dienen dit onverwijld aan de
wedstrijdleider en aan de overige deelnemers uit hun groep(en) te melden.
b. Spelers die ten aanzien van bovengenoemd punt in gebreke blijven, kunnen door het
bestuur van de NBC uitgesloten worden van toekomstige wedstrijden voor een periode
van maximaal 5 jaar.
c. Bij terugtrekken wordt onderscheid gemaakt tussen “geoorloofd” en “ongeoorloofd”
terugtrekken. De volgende redenen worden beschouwd als “geoorloofd”:
1. overlijden
2. omstandigheden buiten invloed van de speler (ernstige ziekte, oorlog,
volksopstanden, natuurrampen en dergelijke).
d. In wedstrijden die niet meetellen voor het ICCF-ratingsysteem worden bij terugtrekken
of overlijden van een speler al diens resterende partijen verloren verklaard.
e. In wedstrijden die wel meetellen voor het ICCF-ratingsysteem geldt de volgende
regeling. In geval van een ongeoorloofd terugtrekken worden alle nog niet beëindigde
partijen van de betrokken speler verloren verklaard. In het geval van een geoorloofd
terugtrekken worden alle nog niet beëindigde partijen van de betrokken speler:
A. Gearbitreerd indien de betrokken speler minstens 1 partij al had beëindigd.
B. Gearbitreerd indien het gemiddelde aantal zetten 25 of meer bedraagt in de partijen
van de zich terugtrekkende speler.
C. Vervallen verklaard in alle overige gevallen.
f. Tot een maand na de officiële startdatum mag de wedstrijdleider in geval van
terugtrekken van een speler hiervoor een vervangende speler aanwijzen.
8
Arbitrage van partijen
a. De algemene wedstrijdleider deelt de betrokken spelers mee dat bepaalde partijen
gearbitreerd gaan worden.
b. De spelers hebben vervolgens twee weken de tijd hun claim en bijbehorende analyses
bij de algemene wedstrijdleider schriftelijk in te dienen.
c. Indien nodig stuurt de algemene wedstrijdleider de claim door naar de NBCplaatsingscommissie, die vervolgens per partij een arbiter aanwijst.
d. De arbiter rapporteert zijn conclusie schriftelijk aan de betrokken spelers, de
plaatsingscommissie en de algemene wedstrijdleider.
e. De betrokken spelers kunnen binnen twee weken na ontvangst van de conclusie
hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij de algemene wedstrijdleider. Dit beroep moet
vergezeld gaan van aanvullende analyses die het “ongelijk” van de arbiter “aantonen”.

20

f.

De algemene wedstrijdleider stuurt het beroepschrift door naar de
plaatsingscommissie en de betrokken arbiter.
g. De arbiter rapporteert zijn conclusie schriftelijk aan de betrokken spelers, de
plaatsingscommissie en de algemene wedstrijdleider. Deze conclusie is bindend voor
beide spelers.
9

Internationale wedstrijden

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

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

9.3. ICCF kampioenschaptoernooien
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.
Dit wedstrijdreglement is aangenomen op 2 april 2011 en laatstelijk gewijzigd door de
algemene vergadering van de NBC op 14 april 2012.
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14. 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
2de Secretaris: Hessel Visser, Pottenbakkersdonk
5412425, hpjvisser@chello.nl

432, 7326 PE

Apeldoorn, 055-

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
osvschaak@live.nl

Oss, 0412-626512,

Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum, 06-36297188,
jannesnelleke@home.nl
Communicatie: Gert Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ
g.legemaat@planet.nl

Doorn, 0343-416667,

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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