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SCHAAKSCHAKERINGEN № 38 
11e Jaargang No 1. Mei 2021  

 
Beste correspondentie-schaakvrienden, 
Hierbij de 1e Nieuwsbrief van dit jaar, met een compilatie van informatie van de 
afgelopen tijd. Veel informatie kunt u terugvinden op de websites van de NBC 
http://correspondentieschaken.nl en de ICCF https://www.iccf.com 
Kopie kunt u sturen naar: redactie@correspondentieschaken.nl 
Zoals u hieronder kunt lezen is er een nieuwe redactie, bestaande uit  
Henk Schulenberg en Anton Versteeg. 
Wij hopen dat we goede kwaliteit van de Nieuwsbrief kunnen behouden. 
Natuurlijk hebben we daar de hulp van het bestuur en de leden bij nodig. 
Mocht u een leuke schaakpartij hebben, die u graag wilt delen met de leden van 
onze vereniging, dan kunt u deze sturen, met of zonder commentaar, naar de 
redactie op bovenstaand adres. 
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Van de voorzitter Wim van Vugt 
Beste leden, 

Er is een flinke tijd verstreken sinds de vorige nieuwsbrief u bereikte, ruim een half 
jaar. Door het wegvallen uit het bestuur van Johan Engelen, die dit de laatste jaren 
verzorgde, is er nogal wat tijd gaan zitten in het vinden van een bekwame en 
enthousiaste opvolger. En tot onze verrassing hebben we nu zelfs twee leden bereid 
gevonden dit op zich te nemen, zodat we sinds kort over een heuse 
redactiecommissie beschikken in de persoon van Henk Schulenberg en Anton 
Versteeg. Zij zijn, voor zover u wellicht interessante kopij (verhalen, anekdotes of 
partijen) heeft te bereiken via het emailadres redactie@correspondentieschaken.nl 

Ook de jaarvergadering zit er aan te komen als het lukt de lockdown en het virus 
voldoende onder controle te krijgen. In de planning staat nu zaterdagmiddag 2 
oktober 2021 van 11:00-13:00 uur (inloop vanaf 10 uur) en een interessant 
middagprogramma met een causerie en simultaan daaraan aansluitend, met lunch 
tussendoor.  Dit alles in Bussum in het Denksportcentrum aan de Nieuwe Englaan 6. 

Op de ALV wordt de stand van zaken van het afgelopen jaar besproken met 
uitgebreide jaarverslagen van de wedstrijdleider, secretaris, penningmeester etc. 
Verder worden de financiën en de begroting behandeld. En vind er een prijsuitreiking 
plaats en medailles voor behaalde CCE, CCM en IM titels.  

Voorts zal een kleine wijziging in het wedstrijdreglement op de agenda staan m.b.t. 
een aanscherping van de ratingnormen en wellicht kunnen we u verblijden met een 
totaal gemoderniseerde versie van de statuten en huishoudelijk reglement, in gang 
gezet door een nieuw wetgeving op het verenigingsrecht. Daar wordt op dit moment 
druk aan gewerkt om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. 

Ondanks de beperkingen van corona, waar het correspondentieschaak nauwelijks 
onder geleden heeft, is het afgelopen jaar heel veel gedaan op het gebied van 
organiseren van toernooien, zowel nationaal als internationaal. Heel wat NBC-leden 
hebben met wisselend succes hieraan deelgenomen. Een volledig en uitgebreid 
weergave hiervan kunt u vinden in de verslagen van Joop Jansen en Jan Bart van 
Daatselaar.  

De winter was nauwelijks koud te noemen maar de lente is nog maar traag op gang 
gekomen; de zomer staat voor de deur en het is de vraag hoe warm die wordt en hoe 
vol de terrassen gaan worden na bijna een jaar geheelonthouding.  

Voor hen die binnen blijven en hun tijd aan schaken thuis besteden: veel leesplezier 
en goede partijen toegewenst! 

Amici Sumus, Wim van Vugt (voorzitter) 

  

mailto::ailto:redactie@correspondentieschaken.nl


3 
 

 
 

 

 

Bestuurszaken 
 

Jubileumboek 50 jaar NBC. 

In 2016 bestond de NBC 50 jaar, ter gelegenheid waarvan het bestuur een boek 
heeft samengesteld met de titel:  
 

Correspondentieschaken in Nederland 
50 jaar NBC 
1966-2016 

 
Het boek is gratis uitgereikt aan alle toenmalige leden die daar belangstelling 
voor hadden. In het boek worden een ruim aantal correspondentie-partijen 
besproken, die verzameld zijn in een pgn-file. Wilt U die file hebben, stuur dan 
een mailtje naar de secretaris. 
Ondertussen is er nog een beperkt aantal boeken over. Het idee is nu om deze 
(gratis) aan te bieden aan leden die sinds 2016 lid zijn geworden én op dit 
moment tenminste 1 jaar lid zijn. 
Heeft U belangstelling voor een exemplaar? Stuur dan een bericht naar de 
secretaris, zodat we de verzending in één keer kunnen afhandelen. Op de 
komende ALV is het boek ook beschikbaar om direct mee te nemen.  

 

Van de secretaris Simon Lagendijk 

Normen en titels 

De ICCF geeft een certificaat én een medaille aan elke speler die de titel CCE of 
CCM behaalt. Het certificaat kun je zelf ophalen van de server. De medaille krijg je 
via de secretaris van de NBC. Hieronder staat een plaatje hoe ze er uit zien. 
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Vorig jaar hebben we een aantal medailles uitgereikt per post. Sommige leden wilden 
deze op de komende ALV persoonlijk op komen halen, maar ja... die ALV ging niet 
door. 
 
Ondertussen hebben het afgelopen opnieuw een aantal leden een CCE / CCM titel 
behaald. 
 
Wie denkt recht te hebben op een medaille en hem ook wil hebben: stuur een mail 
naar de secretaris@correspondentieschaken.nl 
Laat weten of je hem per post wil hebben, of persoonlijk in ontvangst komt nemen op 
de komende ALV (die in de loop van dit jaar vast wel zal plaatsvinden). 
Doe dat uiterlijk 10 juni. 
Simon Lagendijk, Secretaris. 
 

Van de Wedstrijdleider Jan Bart van Daatselaar  

Vriendschappelijke Wedstrijden. 

Op dit moment lopen er 10 vriendschappelijke wedstrijden. 

Twee wedstrijden zijn dit jaar beëindigd: 

• Duitsland waarmee we met een BeNeLux team tegen gespeeld hebben op 
105 borden. De eindstand was 93 voor en 115 tegen. Zie 
https://www.iccf.com/event?id=79443 voor de uitslag. 

• Tegen Schotland hebben we gewonnen met een uitslag van 22 voor en 18 
tegen. 
 

Onlangs zijn gestart:  

• Benelux – U.S.A. aan 126 borden. De stand is op dit moment 96 – 80 . 
Prognose is, uitgaande van de gemiddelde rating:  een gelijkspel. 
Zie https://www.iccf.com/event?id=89731 voor de actuele stand. 

Figuur 1 CCE en CCM medailles 

https://www.iccf.com/event?id=79443
https://www.iccf.com/event?id=89731
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• Nederland – Mexico aan 30 borden, stand 9½   -  8½, prognose gebaseerd op 
de gemiddelde rating: 32 – 28 in ons voordeel. Zie 
https://www.iccf.com/event?id=90406 voor de kruistabel. 

• Begin dit jaar werd de interland tegen Zweden aan 30 borden gestart. De 
prognose is hier 39 – 33 voor Zweden. Zie https://www.iccf.com/event?id=91267 

• In mei werd de interland tegen Spanje begonnen aan 48 borden. Hier is de 
prognose 49 – 47 voor Spanje. Zie https://www.iccf.com/event?id=92898 

Op het programma voor dit jaar staan verder de volgende wedstrijden: 

• Engeland (met een Benelux team), inschrijven 1 Juni t/m 30 Juni, start datum 
31 Juli. 

• Canada, inschrijven 1 Augustus t/m 31 Augustus, start datum 30 September. 

Thema Toernooien: 

• De finale Frans welke op 31 Juli 2020 gestart was is gewonnen door Ronald 
Bieringa met een indrukwekkende score van 6 ½ uit 8, met maar liefst 5 
winstpartijen. Zie https://www.iccf.com/event?id=87279 

• Het Sokolsky toernooi dat op 30 April begonnen was met 15 deelnemers over 
3 groepen is in de eindfase, met nog 5 open partijen. 

• Het Leningrad Dutch toernooi is op 31 Augustus begonnen met 20 spelers 
verdeeld over 4 groepen. 

• Het Caro-Kann toernooi is net op 30 April van dit jaar begonnen, met 22 
spelers over 4 groepen. 

• Voor dit jaar staat het volgende Thema Toernooi op het programma:  
Siciliaan, F4 attack, met de volgende zetten: 1.e2-e4 c7-c5, 2.f2-f4  Inschrijven 
v an 1 Juli t/m 31 Juli, startdatum 31 Augustus. 

Van de Wedstrijdsecretaris Joop Jansen 
Beste Schaakvrienden 
 
Ja wat een jaar. Wat moet je schrijven…… 
Het is natuurlijk wél zo dat ONZE SPORT niet leidt onder het COVID gebeuren; in 
onze luit stoel, achter de pc, of heerlijk met een pilsje in de tuin, het kan allemaal 
gewoon doorgaan! Ja ook voor het bestuur was het wederom een bewogen jaar.  
Het eerste gedeelte was Johan van Engelen nog verantwoordelijk voor de 
Nederlandse wedstrijden, met de grote steun van Jan Bart van Daatselaar. Echter 
Johan besloot vanwege persoonlijke redenen te stoppen. Helaas. Gelukkig vonden 
we Jos van Doorn bereid wederom in het bestuur te komen. Eerst natuurlijk aan de 
zijlijn, maar na de “computer vergadering van de NBC” officieel bestuurslid van onze 
bond. Hij gaat samen met Jan Bart de Nederlandse wedstrijden organiseren. 
Ondergetekende is vooral verantwoordelijk voor de Internationale wedstrijden, Jan 
Bart en Jos helpen waar nodig, enkele TD’s begeleiden naar het IA-schap, 
vraagbaak voor vele leden, en gedelegeerde voor ons land.  
Ik ga een aantal toernooien met u doornemen; zeker niet compleet, lekker zoals altijd 
van de hak op de tak. Ik zal maar beginnen met de belangrijkste teamtoernooien die 
er zijn. De OLYMPIADES. We hadden een bijzonder sterk team voor de finale waar 

https://www.iccf.com/event?id=90406
https://www.iccf.com/event?id=91267
https://www.iccf.com/event?id=92898
https://www.iccf.com/event?id=87279
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we voor gekwalificeerd waren; de № 2 en №4 van de wereld, Ron en David. Ik was 
bijzonder blij dat deze toppers beiden mee wilden doen! Ron gaf het eerste bord aan 
zijn goede vriend David. Beiden zijn intussen klaar. Bord 1 van de Olympiadefinale, 
zijn tot nu toe alle partijen remise geëindigd. David is intussen klaar. Ron aan bord 2 
heeft één partij gewonnen! Mooi gedaan Ron! De andere leden van het team: Bord 3 
Paul Tulfer, met nog twee partijen te gaan heeft al zijn partijen remise gespeeld. Bord 
4 René Raijmaekers is intussen ook klaar. René verloor helaas een van zijn partijen 
en de rest werd remise. Bord 5 en 6, Frits Bleker en Arjen Oudheusden hebben ook 
alles remise gespeeld to nu toe. Al met al 50% wat zeker niet genoeg is voor de 
topplaatsen. Jammer.  
Maar dan het voorrondeteam! Die gaan wel bijzonder goed. Zie hier: op bord 1, 
Edgar Seben. Nadat hij in de vorige voorrondes op bord 6 het zo goed deed, zat hij 
nu op bord 1! Hij speelde keurig alles remise, zoals ook Johan Engelen deed aan 
bord 2. Bord 3, Richard van Tienhoven scoorde + 2; met een SIM resultaat, prachtig 
natuurlijk. Bord 4 Henk Bos hield mooi alles remise (bij het schrijven nog twee 
openstaande partijen) en hetzelfde deed Tom Bus aan bord 5. Op het laatste, zesde 
bord heeft Rob van der Plas +2 gescoord en daarmee ook een IM resultaat binnen 
gesleept!  Al met al lijkt het team de voorrondes te gaan winnen! Een mooie prestatie 
mannen! Proficiat! 
Een aantal spelers deed mee in Internationale invitatietoernooien. Wisselende 
resultaten werden er gescoord. Een belangrijke teamwedstrijd is het jaarlijkse 
teamwedstrijd voor spelers tot en met 2300. Elk jaar mogen we 2 teams mee laten 
doen. In 2020 werd het gehouden ter nagedachtenis aan Carlos Flores Gutierrez.  
Team 1, bord 1, heeft Peter Groot een mooie +1 gescoord! Jos van Raan heeft 50% 
en Ralph Keijzer staat op +1. Bord 4 Johnny Fluit staat op +2 met nog enkele 
openstaande partij. Goed Johnny! Zelfde score voor Hans Galjé, en hij is al klaar. 
Mooi Hans! Wim Velker heeft met nog een openstaande partij + 1, netjes Wim. In 
team 2 (even sterke teams!): Jan Bart scoorde aan bord – 3; dat kan beter Jan Bart!, 
Op bord deed ook Frans Weseman het niet goed. -2 en een winstpartij op tijd moet 
beter kunnen! Ook Aart Kögeler staat op -2, met nog een openstaande partij. Bord 4 
Martien Taffijn staat op +1! Op bord 5 heeft Meint van der Velde +2! Meint is verhuisd 
en speelt helaas nu onder een Zuid-Amerikaanse vlag, maar blijft gelukkig lid van 
onze vereniging! Geert Duiven staat op een mooie 50%! 
De North Sea teamwedstrijden zijn beëindigd in 2020. We zijn 3e geworden achter 
de twee Duitse teams. Op het eerste bord deed Hans van Unen het goed met + 1. 
Op bord 2 scoorde Willem Jan Pannekoek + 2. En daarmee een IM resultaat, 
bijzonder goed natuurlijk. Erik van Vliet en Jan Snijders scoorden 50%. Erik speelde 
alles remise. Jan won en verloor een partij. Bord 5, Huib Vriens had tijdnood in het 
begin en haalde een negatieve score, waar hij bijzonder van baalde. Dan Martien 
Taffijn! +4 KEI goed. Martien! 
Dan zijn er nog wat spelers, o.a. Henk Schulenberg die in invitatietoernooi voor 
POST wedstrijden spelen. Dit met wisselend resultaat. Voor de Nederlandse en 
vriendschappelijke wedstrijden verwijs ik u naar Jos van Doorn en/of Jan Bart van 
Daatselaar. Laatstgenoemde is geen bestuurslid maar is onmisbaar in onze 
organisatie. Hij doet bijzonder veel voor onze vereniging. Ondanks dat hij in het verre 
New York woont, is hij een van de hardwerkende leden! Jan Bart; in Brabant zeggen 
ze dan KEI bedankt! 
 

Normen 
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Diverse spelers scoorden normen afgelopen jaar: 
CCE: Alfred Webbink, Johnny Fluit (2x), Martien Taffijn (2x), Raph Eijkenboom (2x), 
Frank Tieken kreeg een norm nadat hij ons helaas is ontvallen, Menno Beetsma, 
Cees Raijmaekers, Peter Groot (2x), Jan Willem Pannekoek, Frans Weseman (2x), 
Luc Compagnie, Catherinus Mulder, Tjaard Offringa, Geert Duiven, Hans Galjé, Giel 
Massy (2x), Fred Reulink, David Miedema, Jos van Raan. 
CCM: Daniel Brorens, Alfred Webbink, Johnny Fluit (2x), Frans Weseman (2x), 
Herman in ’t Veld, Menno Beetsma, Willem Jan Pannekoek, Han Kragten, Raph 
Eijkenboom, Cees Raijmaekers (2x), Luc Compagnie, Peter Groot, Ralf Keijzer. 
IM: Simon Lagendijk, Eric 't Hof, Rob van der Plas, Johan Engelen, Willem Jan 
Pannekoek. 
Hopelijk ben ik niemand vergeten ... 
Ook dit jaar eindigde het super sterke Joop van Oosterom gedenktoernooi. Alle 
partijen werden helaas remise, maar zeker niet allemaal zonder gevecht! Het is een 
aanrader om de partijen van deze toppers eens na te spelen! 
Dit jaar (2021) staat er veel op het programma. Ondergetekende gaat, ter ere van 
Nol van ’t Riet enkele Internationale toernooien organiseren. Het teamtoernooi dat 
jaarlijks gehouden wordt voor spelers onder de 2300, wordt ook naar hem genoemd! 
Het North Sea tournament wordt weer georganiseerd voor teams. Europees 
kampioenschap met voorrondes voor teams zal wel van start gaan, als de vorige 
cyclus afgesloten wordt. Al vorig jaar geregeld is dat ons 55-jarig jubileum gevierd 
wordt met enkele toernooien. Verder zal de Worldcup semifinale op zijn eind lopen 
en moeten we de finale organiseren. En last but not least hebben we de Veteranen 
cup van de ICCF binnengesleept om te organiseren. Laatste keren betekende dit 
toch altijd 400-500 deelnemers. Zoals jullie zien, hoef ik me niet te vervelen. Maar 
bovenal wil ik u ten dienste zijn met al uw vragen! Het liefst altijd met de slogan in 
mijn achterhoofd AMICI SUMUS!! 
Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat ondergetekende verantwoordelijk is 
voor de vriendschappelijke wedstrijden. Ik hoef hier niet naar om te kijken daar die in 
goede handen zijn van Jan Bart, een onmisbare schakel in onze vereniging! De 
postwedstrijden doet Henk Schulenberg samen met mij. De vriendschappelijke 
landwedstrijd tegen Zweden is van start gegaan aan 10 borden. De 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Finland, begonnen in 2017 is geëindigd in 2020. 
We hebben met 8½-5½ gewonnen. Henk Schulenberg en Jelle Visser scoorden het 
maximale resultaat door beide partijen te winnen! Keurig mannen! 
Verder ben ik, vooral voor Nederlandse wedstrijdleiders een “mentor”, apart woord 
eigenlijk. Maar het betekent concreet een soort vraagbaak voor probleempjes. 
Intussen zijn Jan Bart en Jos ook IA. Nu in opleiding zijn Erik van Vliet, Ferry Lunek, 
Wim van Vugt en Henk Schulenberg. 
Zeer waarschijnlijk, zeker niet compleet groet ik 
AMICI SUMUS Joop 

Toernooien 

A. Herdenkingstoernooien. 
Elke twee jaar houdt de ICCF een teamtoernooi voor spelers onder de 2300. Telkens 
ter nagedachtenis aan een van zijn verdienstelijke leden. 
 
Heel fijn is dat dit jaar onze Nol met dit prachtige toernooi wederom, helaas natuurlijk 
postuum,  in het zonnetje wordt gezet. Wij, de NBC zijn er trots op. Toen ik vroeg om 
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de startdatum niet op 1 juli maar op 4 juli(Nols verjaardag) te starten was dit meteen 
okay! 
 
SPELERS geeft U op. Zes spelers( evt. twee teams) . U kunt gratis deelnemen! 
Graag voor 20 mei opgeven bij ondergetekende 
 

Overige toernooien 

 
Veteranen WORLD CUP. 
 
Inschrijvingen voor de Veteranen WORLD CUP zijn weer begonnen. 8 euro via NF 
en anders via DE! Wij, de NBC gaan dit organiseren. Ondergetekende is 
eindverantwoordelijk, maar ik heb de steun van medebestuursleden en onze 
belangrijke man, Jan Bart van Daatselaar nodig in dit proces waarbij de laatste keren 
méér dan 500 deelnemers goed ingedeeld moeten worden! U mag ook 8 euro 
overmaken en mij een e-mailtje sturen, dan schrijf ik U in! 
 
U moet wél op 01-09 van dit jaar 60 jaar jong zijn! 
 
EU Team Championship. 
 
ICCF-Europa annonceert een nieuwe cyclus van het EU Team Championship. 
Semi-final’s van het 12th European Team Championship begint op 1 augustus 2021. 
Alle matches worden op de ICCF-webserver gespeeld. 
 
Ieder team heeft 8 spelers. We herinneren u er aan dat alle spelers lid moeten zijn 
van een Zone 1 bond. Ieder team benoemt zijn captain. 
Opgave van: 

• Bordvolgorde; 
• Naam en ICCF ID van de spelers in het team; 
• Naam en e-mail adres van de Team Captain; 

 
Spelers zonder rating krijgen een provisionele rating van 2200. 
De Finale van de  12de editie wordt gespeeld door 13 teams. 
 
10 teams van de halve finales kwalificeren zich voor de Finale. Kwalificatieregels 
hangen af van het aantal halve finales en worden later gepubliceerd. 
Inschrijven bij Joop Jansen. De NBC neemt het inschrijfgeld voor zijn rekening. 
 
NB. Voor Europese teamwedstrijden kan men zich opgeven t/m 24 mei 2021. 
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North Sea  team tournament 
 
Vanaf nu kan men zich opgeven voor het North Sea team tournament. 
We zoeken 6 spelers in verschillende speelsterktes: 
 

• Bord 1. Rating zo hoog mogelijk, liefst boven 2400. 
 

• Bord 2. Rating < 2400 
 

• Bord 3. Rating < 2300 
 

• Bord 4. Rating < 2200 
 

• Bord 5. Rating < 2100 
 

• Bord 6. Rating < 2000 
 
Opgave vanaf nu bij ondergetekende tot en met 20 juni. De NBC betaalt de kosten, 
deelname is dus gratis. 
 
 
Joop Jansen (jannesnelleke@home.nl 
  

mailto:jannesnelleke@home.nl
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Van de redactie 
 
Postschaak 
 
Ook al neemt het aantal deelnemers af, de NBC organiseert nog steeds van tijd tot 
tijd postschaaktoernooien/matches. 

• Zo loopt op het ogenblik nog het: Open Posttoernooi 2018, met nog 2 lopende 
partijen. 

• En verder nog 2 landenwedstrijden: 1 tegen Finland en 1 tegen Zweden. 
• Bij beide wedstrijden wordt aan 10 borden gestreden. Tegen Finland zijn 11 

partijen beëindigd; met een tussenstand van 6-5 voor ons.  zie ook: 
https://www.iccf.com/event?id=81079 

• Tegen de Zweden is nog geen enkele partij beëindigd. Zie 
https://www.iccf.com/event?id=85408 voor de actuele stand. 

• En binnenkort gaat er een match tegen Spanje van start. Maar daarover een 
volgende keer meer. 

 
Op de volgende pagina vindt u voor beide interlands een spreadsheet met per bord 
de verwachte score, gebaseerd op de rating van de spelers. Onderaan de prognose 
voor de einduitslag en de actuele stand. 
 
 

https://www.iccf.com/event?id=81079
https://www.iccf.com/event?id=85408
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Rating nieuws. 

Onlangs is de nieuwe ICCF ratinglijst 2021/2 gepubliceerd van onder andere de 
Nederlandse correspondentieschakers. De 25 sterkste actieve Nederlandse 
correspondentieschakers met links de laatste rating en daarnaast de rating van 
2020/2 zijn: 
  Titel 2021 2020 Aantal  
    

1. Langeveld, Ron A. H. GM  2654 2672 178  
2. Hoeven, David A. van der GM  2640 2648 179 
3. Erwin l’Ami GMf 2628  12 
4. Offringa, Tjaart  2602 24931 67 
5. Burg, Twan SIM 2567 2568 64 
6. Plomp, Michiel P. GM 2554 2554 469 
7. Tulfer, Paul M. SIM 2519 2522 108 
8. Raijmaekers, René C. H. SIM 2513 2518 821 
9. Kruis, Rob P. SIM 2504 2504 140 
10. Schroeder, Marc J. P. G. SIM 2482 2482 366 
11. Kuiper, Jacques GM 2474 2475 294 
12.  Bleker, Frits IM 2459 2451 334 
13. Unen, J. Hans van GM 2448 2465 756 
14. Hof, Eric van 't IM 2447 2451 193 
15. Ritsema, Ronald J. E. IM 2436 2436 304 
16. Oudheusden, Willem A. IM 2432 2432 124 
17. Willigen, Jan Willem van IM 2432 2441 568 
18. Seben, Edgar van IM 2425 2419 102 
19. Engelen, Johan CCM 2412 2408 304 
20. Jansen, Joop SIM 2403 2403 503 
21. Hooft, Diederic ‘t  2402 2402 20 
22. Koelewijn, Alex CCM 2401 2393 280 
23. Heer, Machiel de IM 2399 2399 136 
24. Tienhoven, Richard M. van IM 2397 2381 432  
25. Plas, Rob van der CCM 2397 2378 409 

 
De titels hebben de volgende betekenis: 
GM = Grandmaster, GMf Grandmaster Fide, SIM = Senior International Master,  
IM = International Master, CCM = Correspondence Chess Master,  
CCE = Correspondence Chess Expert. 
 
Bovenstaande hoge ratings zijn vrij stabiel. Een uitzondering is de snel stijgende 
rating van Tjaart Offringa en ook de nieuwe ratinghouders. 
 
In 2020 waren verder de grootste stijgers:   

1. Arie Ketelaars  258 (in de lijst 2019/1 1687, rating was 2020/4 1450!) 
2. Marcel Knigge  170 
3. A. J. G. Beekes  164 
4. Johnny Fluit  150 
5. C. Mulder  122 

 
1 eerste rating is van 2020/4 
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In 2021 waren de grootste stijgers allen nieuwe ratinghouders: 

1. Fide grootmeester Erwin l’Ami met 2628, 
2. Kedem Gutkind 2234, 
3. Peter de Vos 2175, 
4. John Meijers 2028,  
5. Willem Verheij 2166,  
6. Anton Versteeg 2009. 

 
 
Tot zover dit eerste nummer van de nieuwe redactie. 
Volgende keer hopelijk meer nieuws. 
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