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VOORWOORD
Beste NBC-leden,

INHOUD

De Nieuwsbrief die u nu leest staat vooral
in het teken van de algemene
ledenvergadering die 13 april a.s. in
Utrecht zal plaatsvinden. De agenda van
de ledenvergadering, de jaarverslagen en
de overige stukken voor de vergadering
zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen.
Uiteraard hopen we op een hoge opkomst,
vooral ook omdat aansluitend aan de
jaarvergadering
Hans
Bouwmeester
bereid is gevonden een verhandeling te
houden. Naast de stukken voor de
ledenvergadering is er, zoals te doen
gebruikelijk, weer een overzicht van Joop
Jansen met betrekking tot de stand van
zaken in de vriendschappelijke interlands.
Ook bevat de Nieuwsbrief weer een
partijanalyse, deze keer van de hand van
onze voorzitter Arjen Oudheusden, die zijn
overwinning op Jan Bart van Daatselaar in
KE13 voor het voetlicht brengt. Tenslotte
wederom een dankbetuiging aan Alan de
Geus, die ook deze Nieuwsbrief weer met
een aantal van zijn tekeningen heeft
verluchtigd. Ik wens u allen veel
leesplezier toe en zie u graag op 13 april
op de algemene ledenvergadering,
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1.

Van de voorzitter

Beste leden,
De eerste nieuwsbrief van 2013 staat in het teken van de Algemene Ledenvergadering op 13
April. In deze nieuwsbrief vindt u de agenda en relevante stukken. We staan er over het
algemeen als vereniging gezond voor; de financiën zijn dusdanig op orde dat het bestuur
een kleine verlaging van het lidmaatschapsgeld opportuun acht. Voorts zien we naar
aanleiding van het vorig jaar ingevoerde verplichte lidmaatschap voor ICCF spelers en de
publiciteit in oa het KNSB blad een bescheiden doch bemoedigende aanmelding van nieuwe
leden. We zijn zeer verheugd dat Hans Bouwmeester bereid is gevonden aan het slot van de
ledenvergadering een voordracht te houden. Voorafgaand aan de ALV wordt een
broodjeslunch geserveerd. Kortom, voldoende redenen om de ALV bij te wonen en we
hopen op uw komst. Gaarne voorafgaand bericht aan onze secretaris Albert Hebels
(ahebels2@freeler.nl) indien u van plan bent aanwezig te zijn, zodat rekening kan worden
gehouden met opkomst en lunch.
Amici Sumus,
Arjen Oudheusden

2.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op zaterdag 13 april 2013 in het
Cursus- en vergadercentrum Domstad, op de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
Het programma bestaat uit:
12.00 – 13.00 lunch, er zijn broodjes aanwezig
13.00 – 14.30 ALV
14.30 – 15.30 causerie Hans Bouwmeester
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Agenda ALV
1.
Opening
2.
Vaststelling verslag ALV van 14 april 2012
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Jaarverslagen van secretaris, algemeen wedstrijdleider en publicaties
5.
Jaarverslag penningmeester
- verslag kascommissie
6.
Begroting 2013
7.
Kascommissie
De kascommissie heeft twee leden (Gerard van den Haak en Peter Groot) en een
reservelid (thans vacature). Aftredend en niet herkiesbaar zijn Gerard van den Haak en
Peter Groot. Er zijn daardoor drie vacatures.
8.
Plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie bestaat uit een bestuurslid (Jos van Doorn) en ten minste drie
leden (Cor van Wieringen, René Raijmaekers en John Elburg).
Aftredend en niet herkiesbaar is Cor van Wieringen. Kandidaat is Henk Schulenberg.
9.
Bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Pommerel Brouwer, penningmeester. Kandidaat
is Peter Groot.
Aftredend en herkiesbaar is Jos van Doorn, algemeen wedstrijdleider.
10. Prijsuitreikingen
11. Datum volgende ALV
12. Rondvraag en sluiting

Nota Bene
A.
B.

Tegenkandidaten en kandidaten voor de in de punten 7, 8 en 9 genoemde
functies kunnen tot 30 maart 2013 bij de secretaris worden aangemeld.
De routebeschrijving naar Domstad is hierna opgenomen in deze nieuwsbrief.
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3.

Routebeschrijving Domstad

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal:
 Lopend (circa 10 minuten) uitgang Jaarbeursplein; dan de Jaarbeurs aan de
linkerhand houden, de weg bij het verkeerslicht oversteken, dan over het
parkeerterrein schuin naar rechts lopen. Bij de stoplichten de grote weg met sneltram
oversteken. Domstad is zichtbaar in de zijstraat.
 Met de sneltram halte Graadt van Roggenweg uitstappen, je ziet Domstad direct in
de zijstraat naast de halte.
Per auto
Een goede mogelijkheid is om gebruik te maken van de P+R Westraven, gelegen aan de
A12, afrit 17 en vervolgens met de sneltram naar halte Graadt van Roggenweg te gaan.
Voor een juiste routebeschrijving is het advies een goede routeplanner te raadplegen.
Vanuit alle richtingen in Utrecht de borden Centrum/ Jaarbeurs aanhouden. Zodra je op het
Westplein (groot verkeersplein bij de Jaarbeurs) aangekomen bent, volg je de weg langs de
sneltram richting zuidwest (stad uit). Dit is de Graadt van Roggenweg. Je neemt direct de
parallelweg, daarna de eerste weg rechts (Koningsbergerstraat).
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4.

Verslag Algemene Ledenvergadering NBC 2012

Datum:
Locatie:
Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur m.k.:
Aanwezige leden:

Afwezige leden m.k.:

14 april 2012, 13.00 uur
Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Arjen Oudheusden, Joop Jansen, Jos van Doorn, Albert
Hebels, Hessel Visser, Gert Legemaat
Wim Pommerel Brouwer,
Roelof Klinkers, Wim Velker, Jelle van den Braak, Hans
Bouwmeester, Richard Lindemann, Ron Langeveld, Wim van
Vugt, Frans Weseman, Harald van Riessel, Jan Vosselman,
Rob Kruis
Gerard van den Haak, Giel Massey, Ton de Ruiter, Gerard
Hooykaas, Ger Kramer, Piet Spierenburg, Chris Driessen, Krine
Faber, Aart van de Peut

1. Welkom
2. Vaststelling verslag ALV 2 april 2011 en verslag bijzondere ALV 3 september 2011.
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De berichten van verhindering voor de ALV worden gemeld.
4. Jaarverslagen secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider en
publicaties.
Het jaarverslag wordt inhoudelijk toegelicht door Hessel Visser. De toelichting op de
jaarrekening verzorgt Arjen Oudheusden, bij afwezigheid van de penningmeester.
Roelof Klinkers doet verslag namens de kascommissie. De gegevens zijn overzichtelijk
en in orde bevonden. De jaarrekening 2011 wordt goedgekeurd, de penningmeester
gedechargeerd.
Arjen licht de begroting kort toe. De begroting 2012 wordt goedgekeurd.
Het verslag van de wedstrijdleider wordt toegelicht door Jos van Doorn. Per abuis
ontbreken enkele spelers op de lijst titeldragers. Deze zullen worden vermeld in de
volgende nieuwsbrief.
Door Gert Legemaat en Arjen worden de ontwikkelingen op publicitair gebied toegelicht,
waaronder de nieuwe website. De website wordt ontworpen en gebouwd door de makers
van Chessvibes. Vermoedelijk is ze over enkele maanden gereed. De NBC heeft nu
ongeveer 300 leden waarvan het merendeel de nieuwsbrief digitaal ontvangt. Nog
ongeveer
80
leden
ontvangen
hem
per
papieren
post.
Wim Velker is verheugd over de hervatte informatiestroom vanuit het bestuur, deze werd
node gemist. Arjen geeft aan dat een meer actuele informatiestroom pas mogelijk is als
ook de website gereed is.
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5. Kascommissie
- Verslag kascommissie 2011 (zie bij 4)
- Benoeming kascommissie 2012
Roelof Klinkers wordt dank gezegd voor zijn jarenlange inzet. Formeel vormen Van
den Haak en Faber thans de nieuwe kascommissie, maar niet zeker is dat ze tijd
hebben (ze zijn afwezig), zodat ook de reserve belangrijk kan worden. De ALV stemt
ermee in dat het bestuur een reserve zoekt en benoemt.
6. Begroting 2012 (zie bij 4)
7. Plaatsingscommissie
John Elburg wordt herkozen.
8. Bestuursverkiezing
Arjen licht toe dat het bestuur op dit moment geen reden ziet de vacature die ontstaan is
door het aftreden van Ronald Ritsema te doen vervullen. Hessel Visser wordt herkozen.
Hessel meldt dat per abuis de herverkiezing van Arjen niet geagendeerd is. De
vergadering stemt ermee in dat over drie jaar de herverkiezing van zowel Hessel als
Arjen geagendeerd wordt.
9. Aanpassing wedstrijdreglement
Nederlands kampioenschap
Jos van Doorn geeft een toelichting op het voorstel. De terugloop van het aantal
deelnemers vraagt om een aanpassing van de structuur. Vanuit de vergadering worden
meerdere opmerkingen gemaakt. Wim van Vugt constateert dat er in de ICCF een steeds
groter stuwmeer met “gekwalificeerden” ontstaat, dus lijkt het goed een tijdgrens aan
“rechten” aan te brengen. Joop Jansen suggereert 2 toernooien (dus 6 jaar). Een recht
dat meer recent is zou moeten voorgaan, wordt geopperd. Maar de kans dat deze ICCFproblematiek hier ook speelt wordt door Jos en Ron Langeveld als laag ingeschat.
Ron suggereert in de voorronden een versneld speeltempo (30 zetten in 10 dagen). Dit
vindt weerklank in de vergadering. Ron wil ook de wervingskracht van het
kampioenschap vergroten, dat kan doordat het bestuur de kampioen opgeeft voor de
semi-finales van het wereldkampioenschap. Hij vraag zich af of daarbij past dat de
ondergrens voor de voorronden 2200 is. De voorronden zouden een kweekvijverfunctie
behoren te vervullen. De koppeling aan titeldragers met een minimumrating voor het
eindtoernooi is in die zin ook te herzien. Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van
het aantal aanmeldingen. Besloten wordt dat titeldragers boven een zekere rating recht
krijgen op deelname voor de eindgroep, titeldragers met een lagere rating komen in de
poule met aanmeldingen. Voor vaststelling van de definitieve deelnamelijst vraagt het
bestuur dan bij meer aanmeldingen dan plaatsen advies aan de plaatsingscommissie.
Senioren kampioenschap
Ron vraagt of hier de kampioen ook een ticket kan krijgen richting het
wereldkampioenschap senioren. Arjen zal dit navragen bij Alan Borwell.
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10. Prijsuitreikingen
Diverse resultaten worden hier gememoreerd.
Aan de winnaar van K42, Richard Lindemann, wordt de beker overhandigd. Foto’s
volgen!
Rob Kruis is benoemd tot IM en SIM en werd 2e in de 13e World cup finale en 1e in
de World cup finale voor veteranen. Flitslichten & oorkondes worden zijn deel.
Bij de 60+ kampioenschappen won Piet Spierenburg het posttoernooi Z09, Aart van
de Peut het webtoernooi Z11. Zij krijgen de prijzen overhandigd.
David van der Hoeven werd 3e in het 23e Wereldkampioenschap; de oorkonde wordt
opgezonden.
11. Volgende ALV
Deze is vastgesteld op 13 april 2013, opnieuw bij de Domstad in Utrecht.
Een routebeschrijving zal aan de oproepbescheiden worden toegevoegd.
12. Rondvraag
- Nagekomen bij punt 8: Verkiezing afgevaardigden naar de KNSB. De vergadering
kiezen Arjen Oudheusden en Albert Hebels.
- Hans Bouwmeester meldt al 45 jaar lid van de NBC te zijn en te schaken zonder pc.
Hij betreurt de kennelijk ontstane eerdere moeizame samenwerking tussen het
bestuur en Cor van Wieringen van de Postduif. Hij heeft veel respect voor Cor. Arjen
geeft aan dit respect te delen, en dit ook uit te hebben gedragen.
- Ook meldt Hans voor de nieuwsbrief vooral een promotionele taak te zien &
kennisoverdracht bevordering. In Nederland is er verder alleen van officiële zijde het
schaakmagazine, maar dat ontstijgt niet het niveau van een kinderkrant. Arjen geeft
aan dit mee te nemen, ook bij de inhoud van de nieuwe website.
- Dick van Geet is ernstig ziek. Het bestuur zal namens de vergadering haar
medeleven blijk geven.
- Ron stelt voor vóór of na de ALV een meer informeel programmaonderdeel op te
nemen. Hans biedt aan een causerie te verzorgen. Het bestuur neemt de suggestie
graag mee.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur.
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5.

Jaarverslag Secretaris

In dit korte verslag wordt ingegaan op de verenigingsontwikkeling van de NBC in 2012.
1. Bestuur
Op de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 trad Ronald Ritsema af. Hessel
Visser en Arjen Oudheusden werden herkozen. Het bestuur vergaderde in het afgelopen
bondsjaar drie maal, steeds in Utrecht.
2. Ledenbestand
Aan het begin van het bondsjaar bedroeg het aantal leden 299, en het jaar werd
afgesloten met 286 leden (284 mannen, 2 vrouwen), waarvan 6 woonachtig zijn in het
buitenland. In de loop van het bondsjaar traden 17 nieuwe leden toe en bedankten 22
leden voor hun lidmaatschap. Er zijn 5 leden afgevoerd wegens contributieschuld. In het
bondsjaar overleden 3 leden. Evenals voorgaande jaren boekten we in 2012 per saldo
ledenverlies. De afname in dit bondsjaar was 13, de afname in 2011 was nog 41.
3. Vooruitzichten
Het bestuur verwacht een goed schaakjaar voor onze bond en leden in 2013.

6.

Jaarverslag Algemeen Wedstrijdleider

In het afgelopen jaar heeft de bond hoogte- en dieptepunten beleefd. Het absolute
hoogtepunt was natuurlijk het behalen van de wereldtitel door Ron Langeveld. Dieptepunten
waren vooral het overlijden van enkele van onze leden. Bij het overlijden van Dick van Geet
is uitgebreid stilgestaan in de Nieuwsbrief van juni 2012. Voor de leden die nog per post
spelen is met name het overlijden van de heer Bijtelaar een gemis (zie ook berichtgeving
elders in deze Nieuwsbrief, red.).
Op het moment staan er 1120 spelers vermeld op de lijst van spelers die onder Nederlandse
vlag gespeeld hebben. In deze lijst staan de actieve en inactieve spelers als wel de spelers
die niet meer onder ons zijn. Joop van Oostrum voert de lijst aan met de hoogste ELO-rating,
Han van de Moot sluit deze lijst. Er zijn momenteel 2 vrouwelijke spelers actief en in totaal
hebben 16 speelsters onder Nederlandse vlag gespeeld. In totaal hebben we 21 GM, 18 SIM
en 40 IM op de lijst staan. Dat zijn actieve en inactieve spelers samen. De lijst van actieve
spelers is te vinden op de ICCF site.
Binnen de NBC worden er verschillende toernooien en wedstrijden gespeeld. Er lopen
momenteel nog 3 K-groepen. In K46 staat de heer Lindemann op kop, er staan nog 4
partijen open. In K47 staat de heer Massy op kop en staan er ook nog 4 partijen open. K48
wordt aangevoerd door de heer Marell, in deze groep moeten nog 22 partijen worden
afgerond. Nieuwe K-wedstrijden worden niet meer georganiseerd. Wel zijn daar de
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Algemene open wedstrijden voor in de plaats gekomen. De 1e versie is reeds bezig waar de
heer K.Faber op kop staat en nog 14 partijen niet beslist zijn.

Het veteranen kampioenschap 2011 webserver is gewonnen door de heer van de Peut. Het
veteranen kampioenschap post 2010 is gewonnen door de heer Visser. Het kampioenschap
per post is komen te vervallen.
In KE11 is de overwinning gegaan naar de heer Thierry die hier mee het recht heeft om in de
komende finale van het Kampioenschap van Nederland mee te spelen. De heer Thierry heeft
al dit recht op geëist. In KE12 is de overwinning gegaan naar de heer Legemaat die hier mee
eveneens het recht heeft om in de komende finale van het Kampioenschap van Nederland
mee te spelen. In KE13 tenslotte is de overwinning gegaan naar de heer Oudheusden. Ook
hij mag op grond van zijn kampioenschap deelnemen aan de komende finale van het
Kampioenschap van Nederland.
Momenteel zijn de voorronde van de Nederlandse kampioenschappen bezig waar in
voorronde A al veel partijen zijn beslist en waar de heer Geus de leiding heeft genomen en
nog 5 partijen gespeeld worden. In tegenstelling tot de A voorronde is er in de B voorronde
nog maar 1 partij beëindigd. Hier liggen alle kansen dus nog open.
In het G van Perlo Memorial A waren de heren Rotte, Breederveld, v Gool, Geus, v Raan en
Stallinga actief waarbij de heer v Gool een eervolle vermelding verdiend voor de eerste
plaats op bord 3. Als team werd er een 4de plaats behaald. In het G van Perlo Memorial B
waren de heren Ypma, Driesen, Kemperman, Poffers, Koopmans en Lonnee actief.
Nederland behaalde een 5de plaats.
Bij de ICCF heeft het Nederlandse team de 4de plaats behaald bij de voorronde van de 18de
Olympiade. De heren van Unen, Mooij, Kuiper, Rakhorst, Tazelaar en Jansen waren actief
voor Nederland.
In de voorronde van de 20ste Olympiade spelen de heren Burg, Vlasveld, Kuiper,
Raijmaekers, Westera en Ritsema. Dit onder de bezielende leiding van de heer Jansen. Het
toernooi is pas begonnen en alleen de heer Raijmaekers heeft al een uitslag laten noteren:
remise tegen de Australisch deelnemer.
In de Europese team kampioenschappen staat Nederland op de 4de plaats in de halve finale.
De heren Raijmaekers, Hebels, Tienhoven, v Willigen, Ritsema, Leemans, Cijs en van
Daatselaar spelen voor Nederland.

9

Bij de Euro post cup speelt een puur Nederlands team mee dat op de 6de plaats staat. Ook
hebben we enkele spelers die in een gemengd team spelen. Bijvoorbeeld de heren Velker en
van Doorn.
Bij het Rochade 20/Tt staat het Nederlandse team op een 13de plaats. Hier spelen de heren
Jansen, Raijmaekers, Boschma, van den Bos, Pommerel Brouwer, Cijs, de Waard,
Legemaat, Panman en Velker.
Het gaat te ver om alle spelers in dit verslag op te nemen maar mocht U meer willen weten
raad ik U aan om de site van Cor van Wieringen te bezoeken die via NBC watch u verder
info kan geven.
http://nbcweb.nl/Root/NBCWatch.html
10-03-2013
J van Doorn
Algemeen Wedstrijdleider

7.

Jaarverslag bestuurslid Publicaties

Met betrekking tot publicaties was het meest vermeldenswaard het afgelopen jaar het online
gaan van de langverwachte nieuwe website van de NBC in augustus 2012. De site is net als
de oude te bereiken op www.correspondentieschaken.nl, en bevat naast algemene
informatie over de NBC een nieuwsrubriek, toernooiaankondigingen, links naar uitslagen op
de ICCF-site, livepartijen, een archief waar o.a. downloads van de Nieuwsbrieven te vinden
zijn etc. De website is uitgevoerd in een nieuwe huisstijl die ook op de Nieuwsbrief is
toegepast. Sinds de vorige jaarvergadering zijn er 4 Nieuwsbrieven verschenen, waarvan de
laatste 3 in de nieuwe huisstijl. De Nieuwsbrief wordt als pdf-file per e-mail verstuurd. Leden
die niet over een computer beschikken krijgen de Nieuwsbrief “hard copy” per post
thuisgestuurd.
Gert Legemaat

8.

Financieel Jaarverslag NBC 2012

Het financieel verslag over 2012 wordt weergegeven in de volgende drie tabellen:
1. Balans per 31 december 2012 in vergelijking met de balans 2011;
2. Exploitatieoverzicht 2012 ten opzichte van de begroting voor 2012;
3. Begroting 2013 ten opzichte van de werkelijke en begrote ontvangsten en uitgaven in
2012.

Tot slot volgt een korte toelichting.
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Tabel 1 Balans per 31 december 2012 in vergelijking met 2011
N.B.C.: Balans per 31 december 2011 en 2012

Omschrijving
Betaalrekening
Rente Meer rekening
Kapitaalrekening
Totaal liquide middelen

31-12-2011

31-12-2012

460
27.008
8.638

433
27.574
6.116
36.106

Te ontvangen contributies
Totaal vorderingen

35
35

Voorraad schaakkaarten

Totalen Activa
Declaraties Bestuur
Ger van Perlo Fonds
ICCF Rekening Courant
Totaal nog te betalen

34.123

130

130

36.236

34.288

937
0
905

270
63
1.164
1.842

Contributies vooruitbetaald
Ger van Perlo Fonds

95
899

1.497
280
712

994
Apparatuur fonds
Algemene Reserve
Resultaat lopend jaar
Totaal Eigen Vermogen

298
30.000
3.102

992
500
30.000
1.299

Totalen Passiva

11

33.400

31.799

36.236

34.288

Tabel 2 Overzicht Baten en Lasten 2012
N.B.C.: Overzicht Baten en Lasten 2012

Omschrijving
Contributies
Donaties
Interest
ICCF Direct Entries

Begroting
2012
9.500
500
500
250

Reëel 2012

Verschil

8.307
630
682
237

- 1.193
+ 130
+ 182
- 13

10.750

9.856

- 894

Reis- en vergaderkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti- en telefoonkosten
Internet- en e-mailkosten
Diverse kosten

1.000
250
750
500
100

956
218
200
240
0

Totaal bestuurskosten
Schaakschakeringen
Website

2.600
1.250
2.300

1.614
1.011
977

Totale kosten Publiciteit

3.550

1.988

Afdracht KNSB
Kosten betalingsverkeer
Kosten prijzen
Diverse kosten ICCF
Diverse kosten
Vergaderkosten

2.400
200
150
1.500
100
250

2.135
176
37
2.232
143
232

Totaal overige kosten

4.600

4.955

+
+
+

10.750

8.557

- 2.193

Totaal Baten

Totaal lasten

Exploitatiesaldo:

1.299

12

-

44
32
550
260
100
986
239
1.323
1.562
265
24
113
732
43
18
355

Tabel 3 Begroting en werkelijke kosten 2012, plus de begroting voor 2013
N.B.C.: Begroting 2013 in vergelijking met 2012

Omschrijving
Contributies
Donaties
Interest
ICCF Direct Entries

Totaal Baten

Begroting
2012
9.500
500
500
250

Reëel 2012
8.307
630
682
237

Begroting
2013
6.000
600
650
250

10.750

9.856

7.500

Reis- en vergaderkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti- en telefoonkosten
Internet- en e-mailkosten
Diverse kosten

1.000
250
750
500
100

956
218
200
240
0

1.000
200
200
250
50

Totaal bestuurskosten
Schaakschakeringen
Website
Totale kosten Publiciteit
Afdracht KNSB
Kosten betalingsverkeer
Kosten prijzen
Kosten ICCF
Diverse kosten
Vergaderkosten
Totaal overige kosten

2.600
1.250
2.300
3.550
2.400
200
150
1.500
100
250
4.600

1.614
1.011
977
1.988
2.135
176
37
2.232
143
232
4.955

1.700
1.250
650
1.900
2.000
200
100
1.200
150
250
3.900

Totaal lasten

10.750

8.557

7.500

0

1.299

Begrotingsoverschot
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Toelichting op het financieel jaarverslag N.B.C. over 2012
1. Resultaat lopend jaar en aanwending batig saldo
Ondanks de terugloop van leden en bijgevolg aanzienlijk minder ontvangsten hebben we
opnieuw een positief saldo en wel € 1.298,58!
Het overschot is een gevolg van grote besparingen op de uitgaven: met name minder
bestuurskosten (- 38%) en kosten publiciteit (- 44%)!
De kosten voor publiciteit ontwikkeling van de website - konden worden gedrukt, omdat we uit het batig saldo van
2011 een bedrag van
€ 2.900,00 opzij hadden gelegd. Een aantal leden heeft ons
begunstigd met een mooi bedrag aan vrijwillige donaties van € 630,00, waarvoor we zeer
erkentelijk zijn.
2. Vergelijking Balans 2012 en 2011
De balanstotalen zijn in vergelijking met vorig jaar afgenomen met ruim € 1.900,00. Toch
blijft onze vereniging er goed voor staan. Onze vermogenspositie en het totaal aan liquide
middelen zijn bijzonder goed te noemen, met een gunstige verhouding tussen het saldo van
de betaalrekening (zo weinig mogelijk) en de saldi van de spaarrekeningen (zo hoog
mogelijk). Helaas blijft de spaarrente laag, waardoor de rente-inkomsten tegenvallen.
In het 'Ger van Perlo Fonds' zit nog een flink bedrag, ruim 700 euro. Waarschijnlijk is nog
zo'n 100 euro nodig aan prijzengeld.
3. Vergelijking Baten en Lasten 2012 met de begroting 2012
We hebben € 894 minder ontvangen dan begroot. De min in de ontvangsten wordt
ruimschoots goedgemaakt door € 2.193 minder uit te geven dan begroot. De grootste
domper was € 1.193 minder contributie. Daarentegen hebben we € 986 minder uitgegeven
aan bestuurskosten en € 1.562 minder aan publiciteit. Verreweg de meeste leden (ruim 80%)
ontvangen de Nieuwsbrief per mail, waardoor we duizenden euro's besparen. In dit geval zijn
immers geen druk- en portikosten nodig. De kosten voor ICCF waren € 732 hoger dan
begroot vanwege deelname aan het jaarlijkse ICCF congres in Zuid Afrika.
De afdracht aan de KNSB is een grote aanslag op onze pot, met ruim 20% van het totaal.
4. Begroting 2013
De begroting voor 2013 is opnieuw sluitend, maar geeft een grote krimp van 30% in
vergelijking met 2012. We voorzien een aanzienlijke lastenverlichting, omdat voor de nieuwe
website - sinds medio vorig jaar in de lucht - geen ontwikkelkosten meer nodig zijn. De
kosten voor publiciteit worden geraamd op een kwart van het totale budget. Nog maar een
paar jaar geleden was dat bijna de helft van het totaal. Het jaarlijkse ICCF congres vind dit
jaar plaats in Polen, waardoor de kosten voor ICCF veel lager zullen uitvallen. Voor het
overige is de begroting voor 2013 gebaseerd op de werkelijke ontvangsten en uitgaven
2012.
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5. Het bestuur stelt voor:
1. het batig saldo over 2012 in zijn geheel aan te wenden voor het 'Dick van Geet Memorial';
2. het batig saldo van het 'Ger van Perlo Fonds' over te hevelen naar het komende 'Dick van
Geet Memorial';
3. de jaarlijkse contributie voor alle leden te verlagen met vijf euro (€ 5,00), met in het
achterhoofd de gunstige liquiditeitspositie van onze vereniging, de te verwachten structurele
lastenverlichting voor de komende jaren en de slechter wordende inkomenspositie van ons
vergrijzend ledenbestand.
Wim Pommerel Brouwer,
penningmeester N.B.C.

9.

Overlijden Lodewijk Bijtelaar

Op 25 december j.l. overleed ons lid Lodewijk Bijtelaar. Op de website is hier in
nieuwsberichten op 29 december en op 26 januari aandacht aan besteed. Lodewijk Bijtelaar
speelde uitsluitend per post. Omdat zijn “post”-collega’s de berichtgeving op de website
wellicht is ontgaan plaatsen we de berichten hierbij ook in deze Nieuwsbrief.
Bericht 29 december: Lodewijk Bijtelaar (1922-2012)
Op de dag dat vele mensen op deze aarde de geboorte vieren van Jezus van Nazareth zijn
wij een van onze trouwste leden verloren. Op 25 december overleed op 90 jarige leeftijd dhr.
Lodewijk Bijtelaar. Enkele anekdotes: Hij leerde zoals vele van zijn leeftijdsgenoten schaken
in “de Euwe-tijd”. Logisch als je geboren bent in 1922. Toen Euwe Wereldkampioen werd
was hij dus 13 jaar! Heel opvallend is dat hij pas op latere leeftijd is gaan
correspondentieschaken. Hij was nl. pas 25 jaar lid. Vele kampioenschappen, natuurlijk per
post, speelde hij de laatste jaren. Dit alles in een moordend tempo. Veel ging er de laatste
jaren per email. Tenslotte, en dat deelde hij uiitgebreid met mij: de POST was niet meer wat
ze geweest waren! Dat kon echt zo niet langer!! Als de tegenstander, na een email, iets te
lang wachtte in de ogen van dhr. Bijtelaar kreeg hij een spervuur van herhalingen over zich
heen. Dit had ook te maken met het niet precies weten (mag het, van mij zeker wel!) hoe om
te gaan met email. Eigenlijk wilde hij heel graag meedoen met webserverschaak maar dat
was toch net iets te hoog gegrepen voor hem. Maar als mijn voorganger Cor van Wieringen
en daarna Jos van Doorn of ondergetekende niet snel genoeg een nieuwe groep opstartte
dan schreef dhr. Bijtelaar gewoon allerlei mensen aan en zorgde er zo voor dat de groep
binnen de kortste keer vol zat! PRACHTIG was dat, zo een promotor voor ONZE
SPORT! Hij hield van tempo maken. Hij had soms al partijen uit terwijl anderen, die echt via
de post speelden, nog maar enkele zetten hadden gespeeld. In de landenwedstrijd tegen
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Spanje bv hadden we een constructie bedacht dat hij alle zetten naar mij doorgaf per email
en ik ze dan, wederom per email aan de Spaanse tegenstander. Zo had hij juist de eerste
remise binnen en zijn laatste zet in zijn witpartij was een blunder, mogelijk al veroorzaakt
door dit naderende einde. Ik laat hier, ter ere van ONZE LODEWIJK BIJTELAAR zijn
winstpartij volgen in het lopende K-48 toernooi. Hoe hij hier vanuit de opening zijn
tegenstander onder druk zet is bewonderenswaardig! Het loperpaar snijd door de stelling
heen van Joost Kerssemaker, die al na 30 zetten in een matnet zit! Zojuist krijg ik een mailtje
door van de SPAANSE teamcaptain om de laatste partij : ”ter ere aan dhr. Bijtelaar” remise
te verklaren! Een prachtig gebaar natuurlijk! Dat zijn vrouw en overige familie veel sterkte en
troost mogen ondervinden in deze moeilijke tijd.

Bericht 26 januari: Arbitrage K-48 na overlijden Bijtelaar
Enige weken geleden moest ik u het, toch vrij plotselinge, overlijden melden van dhr.
Bijtelaar. Dat is altijd een zeer vervelende mededeling. Maar, als wedstrijdleider van K 48
had ik ook nog een formele taak. Dhr. Bijtelaar had nog twee openstaande partijen. Volgens
de reglementen moet de algemeen wedstrijdleider (dhr. Jos van Doorn) initiatief nemen om
de partijen te laten arbitreren, dit via de plaatsingscommissie. Aangezien dhr. Jos van Doorn
speelt in deze groep hebben we besloten hem hierin “te passeren”. Maw ondergetekende
heeft een en ander op zich genomen. Ik heb de heer Rene Raijmaekers, SIM, bereid
gevonden beide openstaande partijen te arbitreren. Dit heeft hij met veel accuratesse
gedaan. Wij , de NBC, zijn hem hier dankbaar voor.
De heer Raijmaekers kwam tot de volgende conclusies:
Partij Bijtelaar- Faber:
Eindconclusie: zwart staat gewonnen.
Partij Groot-Bijtelaar
Eindconclusie: wit staat gewonnen.
Nogmaals zeggen wij dhr. Rene Raijmaekers dank voor het vele analysewerk. Beide
uitslagen zijn reeds in de tabel gezet:
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=30260.
U verder veel schaakplezier toewensend groet ik,
Met vriendelijke groet
AMICI SUMUS
Joop Jansen
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10. ELO-Perikelen
Ja, cijfertjes, daar houden veel mensen van maar sommigen gruwelen er van. Ik ga jullie er
dan ook niet té lastig mee vallen.Ik heb de ELO-lijst van 2013/1 vergeleken met die van een
jaar geleden, zoals ik dit vorig jaar ook gedaan heb.
De bovenste vier van onze ratinglijst haalden alle vier een plus. Niemand zal het verbazen
dat daar Ron Langeveld, als nieuwe WERELDKAMPIOEN bij zit. Wat zijn wij als NBC toch
onvoorstelbaar trots op hem! Van onze top vier spelen Joop van Oostrom en Gert Jan
Timmerman geen toernooien meer. Het is en blijft jammer dat deze spelers, óók
wereldkampioenen, niet meer deelnemen. Het computertijdperk, gezondheidsperikelen en
het feit dat deelname aan een groot toernooi bijzonder veel tijd kost zijn enkele van de
oorzaken van het niet meer actief spelen. Echt grote stijgers of dalers in onze (sub) top
hebben we dit jaar niet. Een puntje of 25/30 verspelen is nog geen grote ramp en is nog te
herstellen. Iets verder richting de middenmoot is voor de tweede keer ons bestuurslid Gert
legemaat hard gezakt, 68 puntjes; KOM OP GERT! Dat kan beter! Kijk eens naar Jeroen
Frijling die haalt er gewoon 78 bij, dat tikt tenminste fors aan! Ga zo door Jeroen. Drie
andere dalers zijn Henk Kuiphof, onze oud-voorzitter Gerard van den Haak, en Joop de
Jong. Koplopers zijn echter Peter Rotte en Mark van Rooijen die meer dan honderd puntjes
verloren. Jammer is dat er weinig grote stijgers zijn dit jaar. Meer dan 40 punten gestegen
zijn naast Jeroen Frijling Chris Leenders (+74), Alan de Geus (+44) en Hans Kemperman
(+65). Dit moet hopelijk volgend (dit!) jaar beter!
AMICI SUMUS Joop Jansen
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11. Vriendschappelijke wedstrijden
Beste schaakvrienden en vriendinnen,
Hier weer een update van de vriendschappelijke wedstrijden.
Dit keer geen overzicht van alle landenwedstrijden die nu nog lopen, wel even een update
van de laatste maanden. Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven is de match tegen
België inmiddels van start gegaan. Niet zo een grote maar ja. België is niet het grootste
correspondentieland op deze aardbol. Eén partij wordt, op speciaal verzoek van België
gespeeld per email i.v.m. een slechziende landgenoot. Henk van Dijk heb ik bij ons team
bereid gevonden om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Gerard Lonnee speelde
wel weer heel snel. Ik had al zeker 6 zetten gedaan in mijn partijen toen hij, in dit geval, al
twee nullen te pakken had. Let op Gerard, het is geen snelschaken! Maar ook Heyme kan er
wat van. 78 zetten in enkele weken is in mijn ogen een moordend tempo…..Dan kan het dus
wel gebeuren dat je snel verliest.
Tegen Bulgarije staan we al op achterstand. Het blijkt dat Duitsland en de “oude”
Oostbloklanden altijd een moeilijke horde zijn voor ons. Michel Plomp heeft op bord één
twee keurige remises gemaakt tegen een oude schaakvriend van me: Jotov. Jaren speelde
ik in de postlooptijd partijen tegen hem. Helaas verloor ik de meeste partijen van hem. Michel
is natuurlijk ook wel weer een klasse beter, dat betaald zich nu wel uit! Op het moment van
dit schrijven hebben we nog geen enkele partij gewonnen. Dat moet toch lukken?! Wie is de
eerste?!
Ook de wedstrijd tegen Denemarken is nog niet zo lang bezig, maar hier staan we al een
straatlengte voor op de Denen. Wel triest is dat de Denen een overlijden hadden in hun
team, Op bord 15 en 16 speelde Aage Justesen. Hij overleed in januari en we, de
teamcaptain van Denemarken en ondergetekende, hebben natuurlijk meteen de partijen
stilgelegd en even “pas op de plaats gemaakt”. Na enig overleg is besloten een vervanger
voor hem te zoeken in “zijn spirit”. Gelukkig gingen Heyme Breederveld en Peter Paul Geluk
hiermee akkoord. Zo moet correspondentieschaak gespeeld worden; de slogan is niet voor
niets; AMICI SUMUS!
Intussen zijn er twee nieuwe vriendschappelijke wedstrijden gestart, onder andere tegen
Wales, een “nieuw” correspondentieschaakland. Het is een team met een maximale rating
van 2100. Wel heel leuk! Op het moment dat ik dit schrijf, 07 maart, moet de wedstrijd nog
officieel van start gaan…en….ja je snapt het wel. Gerard Lonnee is al klaar met een van zijn
partijen.
Kijk eens naar volgend miniatuurtje. Ja ook dit komt nog voor in
correspondentiewereld! Gerard heeft wit.
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 Pxe4 4.De2 f5 5.Dh5+ Ke7 6.Df7+ Kd6 7.Dxf5 Pg5 8.d4 Le7
9.Pc4+ Kc6 10.Pa5+ Kd6 11.Lf4# 1–0
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Tegen Roemenië konden we 39 borden op de been brengen! Zelfde startdatum, 11 maart
en wie denkt U, ja ja U raad nooit wie beide partijen al beëindigd heeft …..Goed geraden, ja!
Binnenkort gaat de match tegen Canada van start. In deze match, met sinds enige tijd
gelukkig weer óók een postwedstrijd, hebben we een leuk team op de been gebracht.
Volgende keer meer over deze match.
Tenslotte nog een oproep:
Voor de vriendschappelijke landenwedstrijd tegen USA zoek ik nog spelers, geeft u op bij
ondergetekende!
Australië/Nieuw Zeeland heeft ons uitgedaagd voor een revanchematch , ook voor deze
wedstrijd (per webserver) kunt u zich opgeven!

AMICI SUMUS
Joop Jansen.
jannesnelleke@home.nl
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12. Thematoernooien
Beste Schaakvrienden
Aankomende tijd kunt U zich nog opgeven voor de volgende twee thematoernooien per
webserver.
1. Queen’s Gambit Accepted D26-9
1.d4 d5, 2.c4 dxc4, 3.Pf3 Pf6, 4.e3 e6, 5.Lxc4 c5, 6.0-0
Entries not later than 26-03-2013; start date 15-05-2013

2. Benko Gambit A58-59
1.d4 Pf6, 2.c4 c5, 3.d5 b5, 4.cxb5 a6, 5.bxa6
Entries not later than 01-05-2013; start date 01-06-2013

20

Ook voor de postspelers is er nog een thematoernooi:
1. Danish Gambit C21
1.e4 e5, 2.d4 exd4, 3.c3 dxc3, 4.Lc4
Entries not later than 10-04-2013; start date 01-05-2013

Voor alle thematoernooien geldt: Inschrijving kan door overmaking van 9 euro aan onze
penningmeester. Graag gelijktijdig een email naar ondergetekende.
AMICI SUMUS
Joop Jansen.
jannesnelleke@home.nl of Randenrade 6, 5807 BM Oostrum. 06-36297188.

13. Partij: Van Daatselaar - Oudheusden
Daatselaar,Jan Bart van (2240) - Oudheusden,Willem Adrianus (2222) [C25]
Dutch CH KE13 ICCF, 14.03.2011 [Oudheusden,Arjen].
De mooiste partij die ik dit NK speelde was tegen Jan Bart van Daatselaar, de uiteindelijke
nummer drie. Ik slaagde erin een openingsvariant die al door Steinitz gespeeld werd, en
waar mijn tegenstander al een aantal malen succesvol mee was geweest, fundamenteel te
weerleggen.
1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.f4 exf4 4.d4!?
In de voorbereiding was mij opgevallen dat Jan Bart deze opening op het repertoire had
staan. Ik had sterk het gevoel dat deze opening op correspondentieniveau niet goed kon zijn
voor wit, dus ik ging graag op deze variant in. In My Great Predecessors Part 1 schrijft
Kasparov dat de toen al gepensioneerde Morphy in 1883 over dit door Steinitz gespeelde
gambiet gezegd had: 'I know... His gambit is bad.' In de praktijk is de weerlegging echter niet
eenvoudig want de opening is de afgelopen 130 jaar met wisselend succes door wit
toegepast.
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4. ... Dh4+ [4...g5 5.h4 Lg7 6.hxg5 Lxd4 7.Pd5 d6 8.Pf3 Lg7 9.c3 Pge7 10.Lxf4 Pg6 11.Dd2
Le6 12.Lg3 Dd7 13.0–0–0 a6 14.Kb1 0–0–0 15.c4 Kb8 16.Le2 Pce5 17.De3 Da4 18.Lf2 b6
19.Pd4 Pg4 20.Lxg4 Lxg4 21.Td3 Lxd4 22.Dxd4 c5 23.Pxb6 Dc6 24.Dd5 Dxd5 25.Pxd5 Pe5
26.Tb3+ Ka7 27.Tc3 Le2 28.b4 Lxc4 29.bxc5 dxc5 30.Lxc5+ Kb7 31.Td1 Tc8 32.Ld4 The8
33.Tdc1 Lxd5 34.exd5 Txc3 35.Txc3 Pg6 36.d6 Tc8 37.Tf3 Kc6 38.Txf7 Kxd6 39.Txh7 Ke6
40.Tb7 Tc6 41.Tb6 Txb6+ 42.Lxb6 Pf4 43.g3 Pe2 44.Lc7 Kf5 45.Lf4 1–0 (45) Daatselaar,J
(2155)-Kemperman,H ICCF 2008]
5.Ke2 b6!!

Mijns inziens de enige juiste zet voor zwart om de witte opzet te weerleggen. Meer gespeeld
zijn 5. ...d6 en 5. ...d5.
[5. ...d6 6.Pf3 Lg4 7.Lxf4 0–0–0 8.Ke3 en nu geven zowel 8. ...Dh5 als 8. ...De7 zwart gelijk
spel. 8. ...De7 (8...Dh5 9.Le2 g5 10.Pxg5 Pf6 11.d5! Lh6 12.h4 Pe5 13.Lxg4+ Pfxg4+ 14.Kd2
Pc4+ 15.Kc1 Thg8 16.Pb5 a6 17.Pd4 Lg7 18.b3 Pb6 19.Tb1 Lxd4 20.Dxd4 h6 21.Pf3 f5
22.exf5 Dxf5 23.c4 Pd7 24.Td1 Tde8 25.g3 Pc5 26.Tb2 Te4 27.Dd2 Df6 28.Kb1 ½–½ (28)
Harding,T-Colin,S ICCF webserver 2004)
9.d5 Pe5= (niet 9. ...Pa5? 10.b4 g5 11.Lxg5 Dxg5+ 12.Pxg5 Lxd1 13.Pxf7 Lh5 14.Pxd8 Lg7
15.Kd2 Kxd8 16.bxa5 Lh6+ 17.Kd3 Pf6 18.Le2 Lg6 19.Tab1 Pd7 20.Lf3 a6 21.Tb4 Pc5+
22.Ke2 Te8 23.Te1 Lg7 24.Kd2 h5 25.Pa4 Pxe4+ 26.Lxe4 Lxe4 27.Texe4 Txe4 28.Txe4 Lf6
29.h4 Lg7 30.Kd3 Lf6 31.Tb4 Kc8 32.Tf4 Le5 33.Tf5 Kd8 34.Txh5 Lg3 35.Th8+ Ke7 36.h5
Lf4 37.h6 Le5 38.Tg8 c6 39.Pb6 Kf7 40.h7 Ke7 41.g4 cxd5 42.Pxd5+ Kd7 43.c4 Ke6
44.Te8+ Kf7 45.Txe5 dxe5 46.h8D e4+ 47.Kxe4 b5 48.Kf5 bxc4 49.g5 c3 50.g6# 1–0 (50)
Daatselaar,J (2155)-Quattrocchi,G (2294) ICCF 2007)bijvoorbeeld
10.Dd4 c5 11.dxc6 Pxc6 12.Pd5 Pxd4 13.Pxe7+ Pxe7 14.Pxd4=;
5. ..d5 6.exd5 Lg4+ 7.Pf3 (en nu niet het veel gespeelde 7. ... 0–0–0?! vanwege 8.De1!N (de
gangbare theorie vervolgt met 8.dxc6?! Lc5 9.cxb7+ Kb8 10.Pb5 Lxf3+! 11.gxf3 a6 12.c3
axb5=) 8. ...Dh5 9.dxc6 Kb8 10.Kd1!²) Maar 7. ...Pb4 8.a3 Lxf3+ 9.gxf3 De7+ 10.Kf2 Dh4+
11.Kg1 Pxd5 12.De2+ (12.Pxd5 Dg5+) 12. ...Pe3=]
6.Pb5
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Een belangrijk alternatief is 6.Dd2 maar ook in deze variant is veel verbetering op de
gespeelde theorie mogelijk, bijvoorbeeld 6. ...Dh5+!N 7.Pf3 g5! 8.Kd1 Lb7 eveneens met
voordeel voor zwart.
6...La6 7.a4 0–0–0 8.Pf3 Dg4 9.h3!N
Een sterk nieuwtje, eerder gespeeld was:
9.Kf2 Lb7 10.Ld3 f5 11.Te1 fxe4 12.Txe4 g5 13.d5 Pf6 14.dxc6 Pxe4+ 15.Lxe4 Lc5+
16.Pbd4 Lxc6 17.Lxc6 dxc6 18.c3 Dh5 19.Dd3 g4 20.b4 Lxd4+ 21.Pxd4 Dh4+ 22.Kf1 Dxh2
23.Df5+ Kb7 24.Dxg4 f3 25.Pxf3 Td1+ 26.Kf2 Dh1 27.b5 Txc1 28.bxc6+ Ka8 29.Txc1 Dxc1
30.Dg7 Dc2+ 31.Kg3 Dg6+ 32.Dxg6 0–1 (32) Wagner,F (1965)-Ackermann,P (2013)
www.desc-online.de 2004;
9.Ke1 Kb8 10.d5 Pa5 11.b3 Lc5 12.Pc3 Lxf1 13.Kxf1 Te8 14.La3 Lxa3 15.Txa3 d6 16.Dd3
Pf6 17.b4 Pb7 18.Da6 Pxe4 19.Pxe4 Txe4 20.a5 bxa5 21.bxa5 Pc5 22.Db5+ Kc8 23.Ta1
The8 24.Tb1 Kd8 25.Dc6 Dc8 26.Db5 Ke7 27.Tb4 Df5 28.Txe4+ Dxe4 29.De2 Kf8 30.Dxe4
Pxe4 31.Pd4 Pc3 32.Kf2 a6 33.Pc6 Te2+ 34.Kf3 Te3+ 35.Kg4 Te4 36.Kf3 f5 37.Tc1 g5
38.h3 Pxd5 0–1 (38) Shook,R-Russell,J corr 2000.
9. ...Dg3 10.De1 Te8 11.Dxg3 fxg3 12.Kd1 Pf6

In het moderne correspondentieschaak wordt succes bepaald door uiterst zorgvuldige
openingsvoorbereiding. Indien vanuit de opening niet een klein voordeel kan worden
gerealiseerd, dan is de kans op remise zeer groot. Zwart is erin geslaagd een duurzaam
voordeel uit de opening te halen; hij heeft zich redelijk kunnen ontwikkelen en de witte
compensatie voor de gambiet pion schiet net tekort.
13.Pg5 Een interessant alternatief was 13.Lf4 Lb7! 14.Ld3 Pxe4 15.Pxc7 Pf2+ 16.Kd2 Te4!
17.Lxg3 Pxh1 18.Txh1 Txd4 19.Pxd4 Pxd4 20.Te1 d6 21.Pb5 Pxb5 22.Te8+ Kc7 23.axb5 g6
24.Te2 Lh6+³ en zwart behoud de pluspion en voordeel.
13...Lb7! Houd de spanning vast, na 13. ...Pxe4 14.Pxe4 Txe4 15.Ld3 Th4 16.c3 Lb7 17.Te1
Ld6 18.Pxd6+ cxd6 19.Te3 heeft wit eenvoudiger spel.
14.e5 h6! 14. ...Ph5 15.Lc4 Pd8 16.Pxa7+ Kb8 geeft wit eveneens enige verlichting.
15.Pxf7 Het begin van een lange, vrijwel gedwongen afwikkeling.
15. ...Pe4 16.Pxh8 Pf2+ 17.Ke1 Pxh1 18.Le3 Lb4+ 19.c3 Txh8 20.cxb4 a6!
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Een belangrijke tussenzet om pion a7 te ontlasten
21.Pc3 Pxb4 22.Kd2 Tf8 Tot dusver heeft wit vrijwel perfect tegenspel geboden, maar het is
zwart die het voordeel heeft kunnen vergroten.
23.Lxa6 Iets hardnekkiger was 23.d5 Pf2 24.d6 cxd6 25.Tc1 Lc6 26.exd6 Kb7
23...Pxa6 Opnieuw volgt een lange, vrijwel gedwongen afwikkeling:
24.Txh1 Lxg2 25.Tg1 Tf2+ 26.Ke1 Txb2 27.Lc1 Tb3 28.Kd2 Lxh3 29.Txg3 Le6 30.Txg7
Tb4

Zwart heeft winnend voordeel, de weg naar winst vereist echter nog de nodige arbeid.
31.Ke3 Tc4 32.Lb2 Pb4 33.Tg2 Lf5 34.Pd1 Pd5+ 35.Kf3 h5
Uiteindelijk is het de pluspion die zwart de overwinning brengt.
36.Pe3 Pxe3 37.Kxe3 h4 38.Tg5 Le6 39.Th5 h3 40.d5 Lxd5 41.Txh3 Txa4 42.Th8+ Kb7
43.Th7 Le6 44.Th1 c5 45.Tc1 Kc6 46.Ta1 Txa1 47.Lxa1 Kd5 48.Kd2 b5 49.Kc2 b4 50.Kb3
Ke4+ 51.Ka4 b3 52.Kb5 c4 en hier ontving ik de sportieve felicitaties van mijn tegenstander
voor de overwinning en het behalen van het Nederlands Kampioenschap. Met dank aan Jan
Bart voor de mooie partij. 0–1
Arjen Oudheusden
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14. Aanmelden en Contact
Contactgegevens bestuursleden:
Voorzitter: Arjen Oudheusden, De Mildestraat
Wa.oudheusden@gmail.com

19, 2596 SV

Den Haag, 070-7852033,

Secretaris: Albert Hebels, Parallelweg 4, 9919 AC Loppersum, 0596-573510,
ahebels2@freeler.nl
2de 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
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
NBCNieuwsbrief@hotmail.nl.
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