Prettige Feestdagen!
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1. Van de voorzitter
Beste leden,
Met de jaarwisseling voor de deur is het altijd goed om even terug te kijken op het afgelopen
jaar, maar beter is om de blik vooruit te werpen naar het nieuwe jaar 2019. Wat staat ons te
wachten? Welke resultaten hebben we het afgelopen jaar behaald? Vooral die laatste vraag
verschilt van persoon tot persoon. De een zal terugkijken op mooie successen, een ander is
nog bezig na te gaan waar het in welke opening waarom fout ging en weer een ander heeft
totaal andere zaken aan het hoofd dan schaken.
Voor het komend jaar staan er weer
NBC-thematoernooien op de rol, en
het is de bedoeling jaarlijks een
ratingtoernooi op te starten. Zie
hiervoor ook de nieuwe
toernooikalender op de website.
Tevens zijn de nieuwe regels vanaf 1
januari 2019 geldig
(zie ICCF-website).
In het afgelopen jaar zijn er heel wat
CCE-, CCM- en IM-normen behaald,
hebben we een groot aantal
vriendschappelijke matches tegen
andere landen gespeeld, en meestal succesvol, en zijn we weer van start gegaan met
voldoende aanmeldingen voor een nieuwe cyclus voor het Nederlandse Kampioenschap
Correspondentieschaak, het NK-2018.
Het kampioenschap NK-2017 is gewonnen door Alex Koelewijn, met Eric van 't Hof tweede
in een grote groep van 17 deelnemers.
Jos van Doorn heeft de titel International Arbiter behaald.
Voor de postspelers is op het ICCF Congres geregeld dat de bedenktijd naar 40 dagen per
10 zetten aangepast wordt.
Voor de serverspelers is een nieuwe optie voor sommige toernooien ingevoerd: het Triple
Block Systeem, waarbij de tijd gemeten wordt in uren en minuten in plaats van dagen en er
een maximale hoeveelheid totale bedenktijd tevoren wordt vastgesteld. Bovendien is daar
géén mogelijkheid om vakantie op te nemen (de klok blijft door lopen). Dit alles om de
zogenaamde Dead Man's Defense (DMD) te voorkomen, waarbij men in een verloren stand
de soms gigantische hoeveelheid opgespaarde bedenktijd laat lopen om het verlies zo lang
mogelijk uit te stellen. Het Triple Block Systeem is als experiment in bepaalde toernooien
toegestaan. De gewone bedenktijd van 50 (of 40) dagen per 10 zetten blijft echter voor de
meeste toernooien gehandhaafd, met 45 dagen vakantie per kalenderjaar.
Tot slot, er is nog een vacature voor secretaris in het NBC-bestuur omdat Wim Velker zich in
september heeft teruggetrokken. Denkt u er tijdens deze donkere dagen na de Kerst nog
eens over na of het iets voor u zou kunnen zijn.
Een prettige wintertijd en veel leesplezier!
Amici Sumus,
Wim van Vugt (voorzitter)
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2. Toernooi-aankondigingen
Op de website van de NBC is onder het tabblad ‘Toernooien’ een link toegevoegd naar de
kalender voor vaste toernooien van de ICCF, Zone 1 (Europa) en de NBC, voor de periode
2019 t/m 2022. Deze kalender zal jaarlijks worden bijgewerkt.
Een nieuw voornemen is om in Q3 van elk jaar een NBC-ratingtoernooi te starten, met 3
ratingklassen. De grootte van de groepen zal afhankelijk zijn van de diverse aanmeldingen.
Bij veel aanmeldingen kunnen meerdere groepen per ratingklasse worden ingedeeld.
Indeling:
•
•
•

Groep A <2000
Groep B 2000-2200
Groep C >2200
====================

Er wordt nog bezien of we nog een postinterland kunnen opstarten, en liefhebbers kunnen
zich daarvoor opgeven bij Henk Schulenberg.
====================
Jan Bart van Daatselaar heeft een Benelux-interland opgezet tegen Duitsland. Wij spelen
uiteraard in het Benelux-team. Opgave is mogelijk t/m 2 januari 2019 bij Jan Bart. U kunt aan
max. 3 borden meespelen. De interland zal op 1 maart 2019 starten, met 50 dagen
bedenktijd voor 10 zetten.
====================
Het Nederlandse Open Posttoernooi 2018 is in oktober gestart, dubbelrondig met 6 spelers.
====================
De Finale van het NK-2016 is in oktober gestart. Zie scoretabel.
====================
De Voorrondes voor het NK-2018 zijn deze maand gestart. Zie scoretabel Groep A, Groep B,
Groep C en Groep D.
====================
Op het laatste ICCF-Congres in Wales is een set van 10 nieuwe Norm-toernooien
goedgekeurd. Deze zullen starten vanaf 1 januari 2019.
====================
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Zone 1 Europa van de ICCF heeft het initiatief genomen om een EU Amateur Cup te
organiseren, met de bedoeling dit een jaarlijks terugkerend toernooi te maken. Het mooie
van dit toernooi is dat het alleen voor spelers met een rating onder de 2000 is. De opbouw is
als volgt: voorronde (7-11 spelers), halve finale (11-15 spelers) en finale (11-15 spelers). Er
zullen titelnormen te behalen zijn in de (halve) finale.
Alleen spelers met een rating van 2000 of lager mogen deelnemen, maar spelers zonder
rating worden niet toegelaten. Opgave voor de voorronde kan nu via Direct Entry (€ 7,80) of
via Joop Jansen (dat is goedkoper, €5,-), tot uiterlijk 31 december 2018. Opgave voor
meerdere voorronde- groepen is mogelijk.
Het toernooi start op 10 februari 2018 met de voorrondes, Triple Block System (TBS) met 75
dagen initieel in de bank en 1 dag increment voor de eerste 50 zetten, zonder verlof. De
voorrondes zullen daardoor uiterlijk 26 januari 2020 afgelopen zijn. Waarschijnlijk zullen de
nummer 1 en 2 per groep zich kwalificeren voor de SF.

De Semifinales zullen starten op zijn laatst op 1 maart 2020, TBS voor een 350 dagen
toernooi met 75 dagen initieel in de bank en 1 dag increment voor de eerste 50 zetten,
zonder verlof. De SF's zullen uiterlijk op 14 februari 2021 afgelopen zijn. De winnaars van de
SF-grepen kwalificeren voor de Finale.
De Finale zal starten op zijn laatst op 15 maart 2021, TBS voor een 400 dagen toernooi met
50 dagen initieel in de bank en 2 dagen increment voor de eerste 50 zetten, zonder verlof.
De Finale zal uiterlijk op 19 april 2022 afgelopen zijn.
In de Finale zijn medailles en certificaten te behalen voor de beste 3 spelers. De winnaar
krijgt een speciale Cup Trofee. Verder krijgen deze 3 spelers een directe entree voor de SF
van het EU Individueel Kampioenschap, ongeacht rating.
====================
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Op 20 maart 2019 gaan de Voorrondes voor het 43e WK correspondentieschaken
(WCCC) van start. Zie de aankondiging voor nadere informatie. De NBC krijgt in totaal 3
vrijplaatsen voor deelname aan de cyclus. Daarvan zijn er 2 beschikbaar voor de Voorrondes
en 1 voor de Semifinale.
Aanmelding voor schakers met een Full Qualification op zak dient uiterlijk 6 februari 2019
te gebeuren via de 'New Events' page op de webserver, onder vermelding van de soort
kwalificatienorm. Kosten: € 25 via NF en € 39 via DE. Graag even een mail naar Joop
Jansen ter bevestiging van uw aanmelding. Spelers die in aanmerking willen komen voor de
2 vrijplaatsen dienen dit te melden bij Johan Engelen, uiterlijk 20 januari 2019. Voor hen
geldt geen kwalificatie-eis. De plaatsingscommissie zal dan de vrijplaatsen toewijzen.

====================

Op 20 maart 2019 zullen de Candidates' Tournaments van het EK-2019 starten via de
ICCF-webserver. Groepen zullen in principe bestaan uit 13 spelers, waarbij de nummers 1
en 2 zich kwalificeren voor de Finale.
De volgende spelers hebben recht op deelname:
•
•
•
•
•
•
•
•

rating van 2500+ (a)
GM's (b)
SIM's met 2400+ (c)
IM's met 2450+ (d)
deelnemers aan de SF's van het EK 68 en 69 met een score van tenminste 55% (e)
deelnemers aan de SF van een EK gestart na 1-1-2014, en daarin 1e of 2e zijn
geworden (f)
deelnemers aan vorige Finales met een score van tenminste 45% en geen hogere
kwalificatie hebben verdiend (g)
deelnemers aan vorige Candidates met een score van tenminste 55% en geen hogere
kwalificatie hebben verdiend (h)

Opgeven bij Joop Jansen vóór 10 februari 2019, onder vermelding van de reden van
kwalificatie. Kosten via NF: € 15,-.

====================
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Het 10e Interzonale Teamtoernooi staat volgens de kalender gepland voor Q1-2019, en de
organisatie is in handen van Australië. Dit toernooi is primair bestemd voor 2200+ spelers die
een titelnorm willen behalen, maar er is ook plaats voor spelers tussen 2150 en 2200 op de
lagere borden. Spelers moeten op enig moment gedurende het jaar 2018 een rating boven
de 2200 hebben gehad om deel te mogen nemen. Opgave bij Joop Jansen uiterlijk 14
februari 2019.
Zone 1 (Europa) mag maximaal 6 (gemengde) teams afvaardigen.
De verwachte sterkte per bord:
•
•
•
•
•
•

Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6

2400+
2350 - 2399
2300 - 2349
2250 - 2299
2200 - 2249
2150 – 2249

====================
Voor onze toppers! De VS heeft de NBC gevraagd 1 spelers met 2550+ af te vaardigen voor
de 2019 USA Invitational - Section A. De gegevens staan hieronder vermeld in het Engels.
Aanmelden kan tot 15 februari 2019 bij Joop Jansen.
2019 USA Invitational – Section A
Start Date: 31 March 2019
Number of Players: 15
Anticipated Category: 12+*
Time control: Triple Block system, duration = 4 years
Prizes: $300 USD for first place; $200 USD for second place; $100 USD for third place;
money split even among tied players (no tiebreak to be used)
Unlike in past ICCF-US invitational events, this section will be run using the triple block time
control system, with a particularly long potential duration for the event - 4 years - the length
recommended by the system's development committee for the WCCC Finals if and when the
triple block system is used for that event. This means that players will have significantly more
reflection time to play than is typical in current events. By way of comparison, 10 of the last
11 non-postal WCCC Finals completely ended within 4 years.
[*The tournament was advertised as a CAT 12+ in keeping with the information sent to, and
approved for this complete tournament (including sections B, C, and D) by the World
Tournament Director. That is why the event is listed that way in your invitations. However, my
intention for section A has since become making it at least a CAT 13 and potentially a CAT
14. That is why the advertised minimum rating for nominations is 2550. Some National
Delegates may easily infer my intention was to have them nominate someone from their
country with a rating much closer to, or above 2600.]

====================

8

De BdF zal ook in 2019 weer invitatietoernooien opstarten. Deze toernooien zullen starten
op 19 juni 2019, maar het is de bedoeling ze al begin april op de server te plaatsen. Dit
betekent dus ca. 2 maanden voorbereidingstijd!
De NBC mag spelers afvaardigen in de volgende toernooien, (ratinglijst 2019/2):
04 - GAM05-B - Cat. 11 - 1 speler 2510+
07 - GM08-B - Cat. 9 - 1 speler 2465+
10 - GM08-E - Cat. 7 - 1 speler 2415+
13 - GCM06-C - Cat. 6 - 1 speler 2385+
14 - GCM06-D - Cat. 5 - 1 speler 2365+
17 - CCM-CCE03-B - Cat.3 - 1 speler 2315+
24 - BdF S 10 - Rated - 1 speler
Opgeven kan tot uiterlijk 8 februari 2019 bij Joop Jansen.
====================
Aankondiging NBC-Thematoernooi Frans – Winawer Poisoned Pawn Variant met 12.h4!
(FR 11.8 – C18).
De verplichte beginzetten zijn: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7
7.Dg4 cxd4 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 Dc7 10.Pe2 dxc3 11.f4 Pbc6 12.h4
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen voorrondes, halve finale en een finale worden
gespeeld. Zoals gebruikelijk tellen de resultaten niet mee voor de ratingverwerking. Het
gebruikelijke tempo van 10 zetten in 50 dagen zal worden gehanteerd, met 45 dagen verlof
per kalenderjaar.
De startdatum is gepland op 16 februari 2019. Aanmelding voor dit toernooi is mogelijk tot
en met zondag 27 januari 2019 bij Johan Engelen.
====================

De Finale van het Veteranenkampioenschap 2017 zal starten op 16 februari 2019.
Afgezien van de spelers die zich hebben gekwalificeerd voor de Finale, mogen reglementair
alle spelers met een rating >2100, die zijn geboren vóór 31 december 2017, zich
rechtstreeks aanmelden.
De Finale zal bestaan uit maximaal 13 spelers. Bij aanmelding van meer dan 13 spelers,
zullen de spelers die zich rechtstreeks hebben aangemeld voor de Finale met de laagste
rating afvallen. De standaard regels voor bedenktijd zullen gelden. Aanmelding voor dit
toernooi is mogelijk tot en met zondag 27 januari 2019 bij Johan Engelen.
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3. Wedstrijdverslagen
Een oproep aan allen:
1. Waar heeft u verder nog behoefte aan? Laat het bestuur weten of u bepaalde
nationale wedstrijden mist waar u aan zou willen deelnemen.
2. Graag zien we geanalyseerde partijen van u uit toernooien, waarmee we de
Nieuwsbrief en Mailings kunnen opsieren. Aanleveren in PGN-format bij Johan
Engelen.

Nieuwe regels ICCF
Vanaf 1 januari 2019 zijn de nieuwe regels geldig, die op het laatste ICCF-Congres in Wales
zijn vastgesteld. Zie hiervoor de ICCF-website.
Hierna volgt een samenvatting van alle wijzigingen (in het Engels). De belangrijkste
wijzigingen gaan over de nieuwe Norm-toernooien (zie nr. 3) en de wijzigingen t.a.v. ETL
(Exceeding Time Limit) (zie nrs. (9), (11) en (12)).
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Brief summary of rule changes as of January 2019
(1) §1.2.1.1, §1.2.1.2, & §1.2.1.3.: The Chess960 World Cup no longer results in a WCCC
entry. [2018-032]
(2) §1.2.3.: The World Cup frequency changed from every 2 to every 4 years, starting 2020.
[2018-045]
(3) §1.2.4: The previous Master Norm and GM Norm events are replaced with 2 CCE norm
events, 2 CCM norm events, 2 Master norm events, 2 SIM norm events, and 2 GM norm
events. [2018-036] To all players: you can find further details about these new norm
tournaments on the ICCF homepage (in notes dated 8/12/2018 & 13/12/2018), or just by
clicking on "New events" in the left column!
(4) §1.5.1.: Chess960 events are not title norm eligible. [Based on the failure to approve
2018-028]
(5) §1.5.4.: ICCF will produce CCE and CCM medals, distributed to player or member
federation delegate at Congress if requested at least 6 weeks in advance. [2018-020]
(6) §1.7.1.1.: Concerns updating information for the ICCF to be in compliance with Europe's
GDPR (data confidentiality law). [2018-024]
(7) §2.2: The reference to FIDE Laws of Chess is replaced with a reference to the newly
developed ICCF Laws of Correspondence Chess. [2018-044]
(8) §2.4: In postal events, the expected time control changed from 10 moves in 30 days to 10
moves in 40 days. [2018-035]
(9) §2.4.(4): If a player has 10+ ETLs (that is, 10 occurrences of "exceeding the time limit",
across all events on the server) within 90 consecutive days, the player will not be allowed to
register for any new event until a 90 consecutive day period has occurred without any ETLs.
[2018-010]
(10) §2.5.(5), §3.16.3, & §3.16.5: Tournament directors can record leave for a player when
the player cannot do for himself/herself. [2018-003]
(11) §3.17.2: An ETL ("exceeding the time limit") can never be overturned to an ongoing
game. [2018-001]
(12) §3.18: An ETL ("exceeding the time limit") in a team event is always recorded as a loss.
[2018-001]
(13) §3.20.3(g) & §6.6.4.1.(3) & §6.6.5: When a player with an accepted withdrawal is
adjudicated with a loss, that decision will not be posted until the 3-person panel completes its
review. [2018-008A]
(14) §3.20.3(g) & §6.6.5: To overrule an original adjudicator's decision, the 3-person panel
must agree unanimously (3-0). [2018-008B]
(15) §3.24: The Appeals Committee (Playing Rules) and Appeals Committee (Other Rules)
were combined into one Appeals Committee. [2018-014]
(16) §4.7.5: For national events, tournament organizers will find a new option on the server to
select "all ICCF rules". [2018-021]
(17) §4.7.5: Teammates are to be able to view games without any move delay or games
completed. [2018-026]
(18) §5.2: A player on one team cannot be the team captain of another team in the same
event. [2018-002]
(19) §5.7: A team captain can stop a player's clocks (in standard time control server events)
when requesting a substitution. [2018-001]
(20) §5.8(b) & 6.3(4) (Related to mandatory end dates for postal events) were both deleted.
[2018-038]
(21) §6.4.1: National delegates are allowed to know the names of adjudicators from their own
member federation. [2018-016]
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(22) Appendix 2, §1: Final stages of multi-stage events (such as World Cups) do not need to
meet all requirements to be norm eligible events if the earlier sections already were. [2018031]
(23) Appendix 2, §1d: The flag of an isolated player is considered equal to that of a member
federation in this section. [This change was mistakenly omitted last year, being from
Congress approval of 2017-016.]
There are also two new sections at the end of the updated ICCF Rules document: (a) Errata
(on page 162) and (b) Clarifying words (on page 163). The first is a list of corrected errors
from last year's edition. The second lists a set of places in the ICCF Rules where some
words were added to clarify the meaning of an existing rule.

Teamwedstrijden
Finale 20e Olympiade 2016
De finale nadert zijn einde en de drie landen voor het podium zijn bekend. De verdeling van
de medailles is nog behoorlijk spannend. Nederland staat ietwat teleurstellend laatste, maar
zou de eer nog kunnen redden door de laatste plaats over te doen aan Israël.
De ranglijst:
1. Russia (2546) 39,5 punten; Klaar.
2. Germany (2593) 38,5 punten; Met nog 1 partij te gaan staat Duitsland op het
podium.
3. Spain (2569) 38,5 punten; Met nog 1 partij te gaan staat ook Spanje op het podium.
4. USA (2548) 37 punten; Klaar.
5. Belarus (2425) 36,5 punten; Met nog 1 partij te gaan.
6. Slovenia (2498) 36 punten; Met nog 1 partij te gaan.
7. Austria (2497) 36 punten; Met nog 1 partij te gaan.
8. Sweden (2518) 35,5 punten; Met nog 1 partij te gaan.
9. Bulgarije (2474) 35 punten; Klaar.
10. Estonia (2456) 34 punten; Klaar.
11. France (2511) met 33 punten; Met nog 2 partijen te gaan.
12. Israel (2405) met 32 punten; Klaar.
13. Netherlands (2483) met 31,5 punten; Met nog 2 partijen te gaan.

Voorronde 03 van de 21e Olympiade 2016
Op de valreep voor deze Nieuwsbrief is de laatste partij in deze voorronde beëindig.
Daarnaast heeft Edgar van Seben net zijn cruciale laatste partij gewonnen (zie zijn analyse
verderop), en daarmee heeft Nederland de 2e plaats veroverd plus plaatsing voor de halve
finales. Opvallend is dat Duitsland, met veruit het sterkste team, zich niet heeft weten te
kwalificeren!
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De finale ranglijst:
1. Austria (2448) 31,5 punten
2. Nederland (2439) 29 punten
3. Switzerland (2462) 29 punten
4. Italy (2388) 28,5 punten
5. Germany (2518) 28,5 punten
6. Croatia (2384) 28,5 punten
7. Denmark (2362) 26,5 punten
8. Cuba (2302) 26,5 punten
9. France (2368) 25,5 punten
10. Israel (2258) 16,5 punten

Semifinale 2 11th EU Team Championship
Dit toernooi is nu 19 maanden onderweg en er staan nog 42 partijen open. Israël zal
onderaan eindigen, voor de rest is alles nog open. Nederland heeft de vijfde plaats niet vast
weten te houden, en is gezakt naar plaats 7.
De ranglijst:
1. Slovakia (2490) 37,5 punten Met nog 3 partijen over.
2. Germany (2357) 36 punten Met nog 5 partijen over.
3. Latvia (2405) 36 punten Met nog 4 partijen over.
4. Wales (2353) 35,5 punten Met nog 4 partijen over.
5. England (2398) 35 punten Met nog 3 partijen over.
6. Sweden (2449) 35 punten Met nog 4 partijen over.
7. Netherlands (2341) 34,5 punten Met nog 3 partijen over.
8. Belarus (2421) 33 punten Met nog 8 partijen over.
9. Belgium (2382) 33 punten Met nog 4 partijen over.
10. Israël (2243) 23,5 punten Met nog 4 partijen over.
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Torneo Por Equipos Aniversario AEAC-Gold
Dit toernooi is 22 maanden onderweg met nog 12 partijen te gaan. De strijd om de
rangschikking op het podium is nog niet gedaan.
De ranglijst:
1. USA (2376) 60 punten; Klaar.
2. Russia (2402) 58,5 punten; Met nog 2 partijen over.
3. Poland (2378) 57,5 punten; Met nog 1 partij over.
4. Spain-II (2339) 57 punten; Klaar.
5. Belarus (2391) 56,5 punten; Klaar.
6. CADAP-II (2408) 56,5 punten; Klaar.
7. CADAP-I (2420) 56 punten Met nog 1 partijen over.
8. Germany-I (2365) 56 punten Met nog 1 partijen over.
9. Spain-I (2350) 55 punten Met nog 1 partijen over.
10. Netherlands (2367) 54,5 punten; Klaar.
11. Switzerland (2385) 54,5 punten Met nog 2 partijen over.
12. Germany-II (2381) 54 punten Met nog 1 partijen over.
13. Slovakije (2375) 53,5 punten; Klaar.
14. Cuba (2382) 52,5 punten Met nog 1 partij over.
15. AEAC (2337) 52 punten Met nog 2 partijen over.

North Sea Teamtoernooi 3
Het toernooi is beëindigd. Duitsland is winnaar, Frankrijk werd tweede en Denemarken
derde, door de teamwinst op Nederland B.
De ranglijst:
1. Germany (2288) 37 punten.
2. France (2302) met 35 punten.
3. Denmark (2371) 33 punten.
4. Netherlands B (2264) 33 punten.
5. Netherlands A (2278) 33 punten.
6. England (2346) 32 punten.
7. Sweden (2274) 31,5 punten.
8. Belgium (2210) 26,5 punten.
9. Iceland (2338) 24 punten.
10. Scotland (2164) 23,5 punten.
11. Norway (2236) 21,5 punten.
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NSTT4 komt eraan! De teams zullen weer uit 6 spelers per land bestaan, met dezelfde
deelnemende landen als voorheen. Nederland zal dit keer slechts met één team kunnen
deelnemen. Voor bord 1 t/m 6 zijn rating-groepen afgesproken, met het idee dat ook de niettopspelers aan bod moeten kunnen komen. De Nederlandse deelname:
Bord 1: > 2400
Bord 2: 2300-2400
Bord 3: 2200-2300
Bord 4: 2100-2200
Bord 5: 2000-2100
Bord 6: < 2000

GM Hans van Unen
Willem-Jan Pannekoek
Erik van Vliet
Jan Snijders
Huib Vriens
Martien Taffijn

Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament SF3
In dit toernooi uit juni 2017 staan nog 14 partijen open. Nederland stijgt gestaag, maar een
plek bij de top 4, en daarmee de finale, blijft moeilijk.
De ranglijst:
1. Ukraine (2254) 33 punten Nog 1 partij open.
2. England (2265) 32 punten Uitgespeeld!
3. Portugal (2198) 30,5 punten Nog 3 partijen open.
4. Poland 2 (2214) 28,5 punten Nog 4 partijen open.
5. Italy (2168) 27 punten Nog 4 partijen open.
6. Netherlands (2214) 25 punt Nog 4 partijen open.
7. United States 2 (2216) 22,5 punten Nog 1 partij open.
8. Finland (2165) 20 punten Nog 4 partijen open.
9. Spain (2094) 19 punten Nog 3 partijen open.
10. Panama 2 (2014) 18,5 punten Nog 4 partijen te gaan.
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Toernooiresultaten
Rein Thierry heeft voorrondegroep 2 van het NK Veteranen 2017 gewonnen.
Groep A van het 50 Year NBC Jubileumtoernooi is gewonnen door IM Michael Glatthaar met
10 punten. IM Frits Bleker werd gedeeld 3e met 9 punten.
Erik van Vliet heeft Open Round 210 van het EU Server Kampioenschap gewonnen.
De Finale van het NK-2017 is afgerond. Zie scoretabel.
Edgar van Seben heeft op bord 6 van de Voorronde voor de 21e Olympiade zijn groep
gewonnen.
Ron van Neijhof heeft de groep EU/SC-OR 232 gewonnen.
John Stigter heeft de Finale van het NBC-toernooi PRO-2013 gewonnen.
Daniel Brorens heeft EU/SC-OR 214 gewonnen.
Geert Duiven heeft de groep WS/O/1021 gewonnen.

Landenwedstrijden
Nederland – Finland (post)
Deze post-interland uit 2015 over 9 borden is door Nederland gewonnen met 9,5-8,5.
Nederland – Finland
Deze interland uit 2017 over 30 borden is door Nederland gewonnen met 31,5-28,5.
Slowakije - Nederland
Deze match uit 2017 over 57 borden is door Nederland met 52-62 verloren. Zie scoretabel.
Nederland – België
Deze interland uit 2017 over 24 borden is door Nederland verloren ruim met 18,5-29,5. Zie
scoretabel.
Nederland – Indonesië
Deze interland uit 2017 over 22 borden is door Nederland ruim gewonnen met 32-12. Zie
scoretabel.
Nieuwe vriendschappelijke interlands zijn recentelijk gestart tegen Bulgarije (23 borden) en
Letland (30 borden).
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4. Titels en Normen
Sinds de invoering van de nieuwe titels in
2016 hebben al vele NBC-leden normen en
titels mogen oogsten, en ongetwijfeld zullen
er nog vele volgen!
Het bestuur feliciteert de volgende nieuwe
Titel- en Normhouders, behaald in 2018.
Tevens een oproep aan allen: Lever uw
partijen met analyses aan voor opname in
de mailings of Nieuwsbrief!

IM-norm
John Stigter
Ferry Lunek
Johan Engelen

Behaald in toernooi
EU/TC11/SF2 Board 7
NSTT3 Board 3
EU/TC11 SF2 Board 3

CCM-norm
Ralph Keijzer
Tony Werten

Behaald in toernooi
Russian Winter 2018 D
CT21/SF02

CCE-norm
John Cornelisse
Edgar van Seben
Aart Kögeler
Han Kragten

Behaald in toernooi
CZE17/Uslava06
WS/GMN/64
CZ Inz 2017/Radbuza05
WS/MN/172

CCM-titel
Edgar van Seben
CCE-titel
Han Kragten
IA-titel
Jos van Doorn
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5. Partijen

13.c3!? Komt in aanmerking: 13. ... Pxe4
14.Pg3 Pxg3 15.Lxb7 Pxf1 16.Dxf1 bxc3 17.
Dxa6 =

13. ... Lg7 -/+
De ICCF World Cup Preliminary nummer
35 is het eerste toernooi dat ik (Erik van
Vliet) op dit niveau speel, en ik vond het
erg leuk om zowaar een grootmeester
(LGM) te treffen! Spelend met zwart koos
ik op e4 voor de Siciliaanse Najdorfvariant, waar ik eerder vaak leuk spel mee
kreeg.
LGM Sherwood, Helen (2386) - Van Vliet,
Erik (2027)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 a6 6.h3 g6 7.Le3
Een minder voorkomende zet, die matige
resultaten voor wit geeft. Ik besluit hier om de
aanval op de damevleugel voortvarend aan te
pakken: 7. ... b5
7... Lg7 8.Dd2 (8.g4 b5 9.Lg2 Lb7 10.De2 O-O
11.Pd5 Pxd5 12.exd5 e6 13.O-O-O Lxd5
14.Lxd5 exd5 15.Df3 Pd7 16.Dxd5 Pb6 17.Df3
Pc4 18.Kb1 Tc8 19.Lc1 Db6 20.Dd3 b4 21.f4
a5 22.h4 a4 Jurcik,M (2164) - Valeanu,E
(2222) Budva 2003 1/2-1/2) 8... b5 (8... O-O
9.O-O-O b5 10.Lh6 b4 11.Lxg7 Kxg7 12.Pd5
Pxe4 13.De3 Pf6 14.Pxf6 exf6 15.Lc4 Da5
16.The1 Dc5 17.Df4 Ta7 18.Pb3 Dg5 19.Dxg5
fxg5 20.Txd6 Tc7 21.Ld3 Pc6 22.Pd4 Lb7
23.Pxc6 Timman,J (2623) - Naiditsch,A (2581)
Dortmund 2002 1-0) 9.a3 Lb7 10.Ld3 Pbd7
11.Lh6 O-O 12.O-O Tc8 13.Tae1 Pe5 14.Lxg7
Kxg7 15.f4 Pc4 16.Lxc4 Txc4 17.b3 Tc8 18.e5
Ph5 19.Te3 dxe5 20.fxe5 Kg8 21.Td3 Db6
22.Kh2 Hagesaether,A (2101) O'Shaughnessy,C (2189) West Bromwich
2004 0-1

8.g4 Lb7 9.Lg2 Pbd7

Niet 13... Lxe4 14.Ld4 Lg7 15.g5 Lxc2 16.Dd2
=/+

14.Pd2 O-O 15.c3 bxc3 16.Pxc3
Zwakker is 16.bxc3 Pfd7 -/+

16. ... a5
Wit heeft een actieve stelling, maar is
kwetsbaar.

17.Tc1 La6 18.Te1 Pfd7 19.Df3
19.Lf1 Lxf1 20.Pxf1 Lxc3 21.bxc3 Pc4 -/+

19... a4 20. Lf2
20.e5 dxe5 21.f5 e4 22.Pdxe4 Pc4 -/+

20. ... g5 -/+ 21.e5
Met deze zet wordt meer ruimte gewonnen.

21. ... gxf4 22.exd6 e6
22... exd6?! 23.Pde4 d5 24.Pd6 -/+

23.a3
23.Dxf4 a3 24.Db4 axb2 25.Dxb2 Pa4 -/+

23. ... Pe5 24.Dxf4 Pd3 25.Dg3 Pd5
26.Lxd5 exd5 27.Tcd1 Tc6
27... Pxf2?! 28.Dxf2 Lxc3 29.bxc3 Txc3 30.Df4
=

28.Pf3
Offert tijdelijk de kwaliteit. 28.Pxd5 Txd6
29.Pe7+ Kh8 -/+

28. ... Pxe1
Slechter is 28... Lxc3 29.bxc3 Pxe1 30.Pxe1
=/+

29.Txe1 Txd6
29... Dxd6?! 30.Dxd6 Txd6 31.Lc5 Lxc3
32.Lxd6 Lxe1 33.Lxf8 Kxf8 34.Pxe1 =

30.Lc5 Tg6 31.Lxf8 Lxf8
Zwart heeft het loperpaar verworven en is met
de twee lopers flexibeler dan wit met haar
paarden. 31... Dxf8?! 32.Pxa4 d4 33.b4 =

32.Pxa4
32.Df4 Lb7 33.Pe2 h5 -/+

32. ... h5 33.Ph4 Tg5 34. Df4 $2
34.Pf3 Tg7 35.g5 d4 -/+

De laatste zet die nog in mijn openingsboek
staat.

34... hxg4 35.hxg4 Lb5 36.Pf5

10.f4 =/+

36. ... Df6 37.Te5??

Zwart krijgt hier het eerste voorzichtige plusje
(10.O-O!? = Is misschien sterker).

10. ... Pb6
Zwart's positie is gedrongen, maar er liggen
kansen op de damevleugel.

11.O-O
Die rokade lijkt me niet erg veilig. Wellicht had
wit de keuze nog even kunnen uitstellen met
De2 of Pb3.

11. ... b4 12.Pce2 Tc8 13.Pf3

36. Pf3 Tg6 37. Pc3 Ld6 -+
Dit maakt het alleen maar erger. 37.Pc3 Dg6
38.Pe3 -+

37. ... Dg6 38.Pe3 Txe5 39.Dxe5 Lxa4
40.Dd4
40.Kf2 Brengt geen verlichting: 40. ... Lc6
41.Dd4 Lg7 -+

40. ... Dg5 41.Kg2
41.Kf2 De enige kans om wat tegenspel te
krijgen: 41. ... Lb3 42.Kf3 -+

41. ... Lc6 42.Pf5
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42.b3 helpt ook niet meer: 42. ... Lxa3 43.Kf1
Lb2 -+

42. ... Lg7 43.Pxg7
43. Dd3 Een vruchteloze poging om het lot te
ontlopen: 43. ... d4+ 44.Kf2 Df4+ 45.Ke1 Lf6 -+

43. ... Dxg7 44.Df4 Dxb2+ 45.Kf1 f6 46.
De3
46. a4 Dc3 47. Kf2 -+

46. ... Kf7 47 Df4
47.g5 Is niet de reddende zet: 47. ... Db1+
48.Kf2 Df5+ 49.Ke2 Dg4+ 50.Kf2 Dh4+ 51.Ke2
fxg5 52.Da7+ Kf6 53.a4 Dc4+ 54.Kf2 d4
55.Da5 Dc2+ 56.Ke1 Dc3+ 57.Dxc3 dxc3
58.Ke2 Le4 59.a5 Ke5 60.Ke3 g4 61.a6

Leijen, Peter (2233) - Spierenburg, Pieter
2056) Voorronde 4 NK VET 2017 1-0
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Bb4
5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 O-O 8.Rc1
Nc6 9.cxd5 exd5 10.Bd3
D38: Geweigerd Damegambiet: Ragozin
Verdediging (4 Pf3 Lb4)
10.Be2
10.a3 Bxc3+ 11. Rxc3 Ne7 12. Bd3 c6 13. O-O
Bg4 14. h3 Bh5 15. Rb3 Rab8 16. Be2 Bxf3
17. Bxf3 Nf5 1-0 (60) Ruck,R (2574)Perelshteyn,E (2536) Beijing 2008

47... Db1+ 48.Kf2 Dc2+ 49.Ke1

10... Be6

49.Kg3 Verandert niets meer: 49. ... d4 50.g5
Dg2+ 51.Kh4 De4 52.Dxe4 Lxe4 53.g6+ Kxg6
54.Kg4 Ld3 55.Kf4 La6 56.Kf3 d3 57.Ke3 Kg5
58.a4 Kf5 59.Kd2 Ke4 60.Kc1 Ke3 61.Kb2 d2
62.Kc2 Ld3+ 63.Kc3 d1=D 64.Kb4 Dc1 65.a5
Dc4+ 66.Ka3 Lc2 67.Kb2 Db3+ 68.Ka1 Db1#

10... Ne7
10... Bg4 11.O-O Rad8 12.a3 Be7 13.Be2 a6
14.Na4 Bd6 15.h3 Bh5 16.Nc5 Bxc5 17.Rxc5
Rd6 0-1 (44) Williams,S (1806)-Fletcher,J
(2064) Cardiff 2015

49... De4+ 50.Dxe4 dxe4

11. O-O
11.a3 Bxc3+ 12.Rxc3

De partij loopt nog, maar volgens de tabellen is
dit mat in 15, en wordt hier alleen het
onvermijdelijke nog uitgesteld door alle
beschikbare bedenktijd te verbruiken....

11... a6 12.Re1 (Wit is iets beter) Rab8
13.a3 Bd6 14.Bc2 Rfd8 15.Qd3 15... g5
16. Ne2 g4 17. Nd2
17. Qh7+ (voelt sterker) Kf8 18.Nd2

=====================

17...Qg7 18.Ng3 Ne7 19.Rcd1
19.e4 (Dreigt te winnen met e5) Bxg3 20.Qxg3
(20.hxg3 dxe4 21.Nxe4 Rxd4)

19... a5
19... Bxg3 (Houd de balans) 20.hxg3 c6

20.Nb1 c6 21.Nc3 h5 22.Nxh5 Qh6
23.Nf4 Kg7 24.Nxe6+ fxe6 25.h3 gxh3
26.g3 Rf8 27.Qe2 Rf7 28.Kh1 Kh8 29.f4
Rg8
29... Nf5 30.Qf3 Rg8

30.Rg1 Nf5 31.g4 Qh4 (En nu zou 31.
...h2! winnen) 32.gxf5
Beter is 32. Bxf5 exf5 33.g5

32... Rg2 33.Qf3
Maar niet 33.Rxg2 hxg2+ 34.Kg1 Rg7

33... Rxc2
33... exf5 34.Bxf5 (34.Rxg2 hxg2+ 35.Kxg2
Rg7+ 36.Kf1 Rg3) 34... Rxf5 35.Rxg2 hxg2+
36.Kxg2 Rh5)

34.fxe6 Rg7 35.Rxg7 Kxg7 36.Rf1 Rxb2
Peter Leijen heeft zijn partij tegen Pieter
Spierenburg uit het laatste NK Veteranen
van analyses voorzien.

36... Rg2 37.e4 dxe4 38.Nxe4 Bb8

37.e4 Rg2 38.e5 Rg3
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38... Bxa3 39.f5 Rg3 40.f6+ Kh6

39.Qf2 (Wit is duidelijk aan het winnen)
Bxa3 40.Ne2 Rg4 41.Qf3 Bf8 42.f5 Kh8
43.f6 Rg8 44.Qf5 Bb4 45.Rf3 Qe1+
46.Rf1 Qh4 47.Nf4 (Wit dreigt Pg6+ en
mat) Qh7 48.Qxh7+ Kxh7 49.Rf3 1-0
==========================

Edgar van Seben heeft zijn cruciale partij
voor het Olympiadeteam (2016) uitgebreid
geanalyseerd.

17…Re8 18.Qd2 Kh7 19.Qe3 Rb3 20.Nc3
Nd4
Staat het paard hier sterk?? Het blijft in ieder
geval hier 60 (!) zetten staan.

21.Bc2 Rb7 22.f4 Be6 23.Qd3 Rg8
24.Rdd2 Rb8?
Vanaf nu staat wit duidelijk beter, een betere
zet was bijvoorbeeld 24...Qa5 geweest.

25.Bd1
Een sterke loper?? Net als het zwarte paard
op d4 blijft de loper hier heel lang staan.

25…Rg7 (zie diagram)

Deze partij laat heel mooi zien waar het
dilemma in het huidige
correspondentieschaken zit, nl. de grote
remisemarge. Mindere zetten kunnen vaak
nog worden opgevangen, en er is echt een
fout van de tegenstander nodig om een
partij te kunnen winnen. Het positieve is
natuurlijk wel dat de betere speler
dergelijke fouten vaak kan afdwingen met
goed spel.
Seben, E. van (2401) - Moser, R. (2367)
Preliminary 03 ICCF Olympiad 21 board 6
2016 1-0
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 O-O
5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 b6 7.Bg5 h6

26.f5!?

7. ..Ba6 speel ik zelf altijd en 7. ..Bb7 is veruit
de meest gespeelde zet.

Ruimte winnen en langzaam ga ik zwart nu
helemaal vastzetten.

8.Bh4 Bb7?!

26…Bd7 27.g4 Qe7 28.Rg2 Bc6 29.Rg3
Rh8 30.Rdg2 Kg8?!

Dit is de meest gespeelde zet maar 8. ..Ba6!
heeft een veel betere score in mijn database.

9.f3 d6!?

Wat anders?? Nu de koningsvleugel vastligt ga
ik naar de damevleugel.

9. ..d5 is de gebruikelijke zet, maar 9. ..d6
heeft een betere score in mijn database.

31.b4! Ba8?!

10.e4!?

31...cxb4 32.axb4 Kh7 was een betere poging
maar de zwarte stelling blijft lastig te spelen.

10.e3 Nbd7 zou ook een mogelijkheid geweest
zijn.

32.b5 Qd8 33.a4

10...c5 11.dxc5 bxc5 12.O-O-O Nc6
13.Bxf6 gxf6

33…Qa5 34.Rb2 Kf8 35.Qd2

13...Qxf6?! is slecht vanwege 14.Qxf6 gxf6
15.Rxd6.

14.Bd3 Rb8

En nu staat wit op beide vleugels beter.
Waarom niet 35…Ke8 en later een ..Kd7 is
volgens mij een veel beter plan.

35…Rgg8 36.Rh3 Kg7 37.Re3 Kf8?

14...Kh7 en 15...Rg8 was ook een keuze.

Probeert zwart zetten te herhalen na 38.Rh3?
Elke andere zet is beter dan 37...Kf8.

15.Ne2 Bc8?!

38.Nb1 Qd8

15...e5!? meteen en 15...Ba6 zijn volgens mij
betere zetten, de stelling is dan ongeveer
gelijk.

16.Rhf1 e5 17.Rf2

38...Qxd2+ was de laatste mogelijkheid om
dames te ruilen en waarschijnlijk een betere
mogelijkheid dan de partij zet. Mijn dame zal
zwart in het eindspel volledig domineren.

Ondersteunt vanaf hier b2 en g2.

39.a5 Bb7?! (Waarom?) 40.a6 Ba8
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Nu staat zwart helemaal vast, wit heeft een
droomstelling, maar winnen is nog niet zo
eenvoudig als het lijkt. Eerst ga ik proberen of
ik er op de koningsvleugel kan doorbreken, op
het juiste moment b6 spelen en/of proberen
voordelig de paarden te ruilen.

41.Qe1 Ke7 42.Nc3 Qc7 43.Rg3 Rb8
44.Kd2 Rbg8 45.Kd3 Kf8 46.Ke3 Kg7
47.Kf2 Qd8 48.Qe3 Kf8 49.Na4 Qc7
50.Qe1 Kg7 51.Ra3 Kh7 52.Kf1 Kg7
Na veel gemanoeuvreer kan ik niet doorbreken
op de damevleugel, dus ga ik het maar
proberen op de koningsvleugel.

53.Nc3 Rb8 54.Ne2 Kf8
Helaas voor zwart kan 54...Bxe4 niet vanwege
55.Nxd4 cxd4 56.Qxe4 Qxc4 57.Qd3 en wit
heeft zeer goede winstkansen.

55.Ng3 Ke7 56.Nh5 Rbg8 57.Rg2 Rg5
58.Rag3 Rgg8 59.h3 Qb6 60.h4 Qd8
61.Rg1
Een echte wachtzet, want 61.g5 hxg5 62.hxg5
fxg5 63.Rxg5 Rxg5 64.Rxg5 Kd7 is remise
vanwege de dame op d8!

De sleutelpositie van de partij.

61...Qc7?
De beslissende fout, de dame mag niet weg
van d8. Maar wat moet zwart dan spelen? Als
zwart de dame niet mag spelen en de loper
heeft geen zetten net als het paard dan blijven
er weinig mogelijkheden over. Wat als zwart
61...Rh7 speelt? Dan 62.g5 hxg5 63.hxg5 fxg5
64.Rxg5 Rxg5 65.Rxg5 Kd7 met een ongeveer
gelijke stelling of 61...Kd7 62.g5? en zwart
staat zelfs beter. Na 61.Rg1 staat wit veel
beter volgens de computer, maar in de praktijk
winnen is zeer lastig.

62.g5 hxg5 63.hxg5 fxg5 64.Rxg5 Rxg5
65.Rxg5 Kd7 66.Nf6+ Kc8 67.Rg7 Qe7
68.Nh7 Kc7 69.Bh5 Kb6 70.Rxf7 Qxf7
71.Bxf7 Rxh7 72.Qg3 Bxe4 73.Be6 Rh1+
74.Kf2 Ka5 75.Bc8 Rh8 76.Qa3+ Kb6
77.Qe3 Bf3 78.f6 Rxc8 79.Qh6 Be2
80.Qh7 Rc7 81.Qg8 Ka5 82.Qd8 Ne6
83.b6 axb6 84.Qb8 Bxc4 85.a7 Bd5
86.a8Q+ Bxa8 87.Qxa8+ Kb4 88.Qd5 1-0
Na 62.g5 moest wit nog nauwkeurig
spelen maar de overwinning is niet meer
in gevaar geweest. Zwart heeft, volgens
mij, toch best wel veel mindere zetten
gedaan voor zijn beslissende fout en toch
had de partij in remise kunnen eindigen.
Gelukkig zag hij niet wat er dreigde op zet
61 voor zwart. Maar het was een zeer
moeilijke stelling voor zwart en ik denk dat
zwart dacht dat wit er niet doorheen zou
komen.

21

6. ICCF Ratinglijst 2019-1
De rubriek van Ronald Ritsema houdt u nog tegoed.
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