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SCHAAKSCHAKERINGEN № 39 
11e Jaargang No 2. sept.  2021 

 
Beste correspondentie-schaakvrienden, 
Hierbij de 2e Nieuwsbrief van dit jaar, met een compilatie van informatie van de 
afgelopen tijd. In dit nummer wordt veel plaats ingenomen door informatie die te 
maken heeft met de komende ledenvergadering op zaterdag 2 oktober. 
Veel informatie kunt u terugvinden op de websites van de NBC 
https://correspondentieschaken.nl en de ICCF https://www.iccf.com. 
Wij proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken door veel hyperlinks toe te voegen. 
Er zijn een paar nieuwe rubrieken: Weenink en Blunders (Zeer korte partijen) 

 
Kopie kunt u sturen naar: redactie@correspondentieschaken.nl 

 
Bij het maken van de nieuwsbrief hebben we de hulp van het bestuur en de leden 
hard 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. Ook op- of aanmerkingen, verbeteringen etc. kunt 
u naar dit adres sturen. 

 

Om even de smaak goed te pakken te krijgen, hier een vlotte overwinning in de 
vriendschappelijke landenwedstrijd Mexico-Nederland: 

 
Wim van Vugt - Ricardo Paul Ortiz Hernandez, ICCF event MEX-NED 2021 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.g3 dxc4 5.Lg2 c6 6.Pe5 Lb4+ 7.Ld2 Dxd4 8.Lxb4 Dxe5 
9.Pa3 b5 10.Ld6 Dxb2 11.O-O Pd5 12.e4 Pc3 13.Dh5 h6 14.e5 Lb7 15.Tfb1 De2 
16. Lf3 Dd3 17.Pxb5 cxb5 18.Lxb7 Pxb1 19.Dg4 Pd2 20.Dxg7 Pf3+ 21.Kh1 Pxe5 
22.Dxh8+ Kd7 23.Lxe5 Pc6 24.Lxc6+ Kxc6 25.Dxa8+ Kc5 26.Dxa7+ 1-0 
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Van de voorzitter Wim van Vugt 
Beste leden, 

 
De zomer is al aardig op gang gekomen, maar de verzengende hitte van de 
voorgaande jaren is ons gelukkig bespaard gebleven waardoor deze zomer als 
"gematigd" kan worden aangeduid. Hoe is ons jaar 2020 en het begin 2021 voor ons 
verlopen? Was het een gematigd jaar? Niet echt. 

 
Er hebben zich enkele ingrijpende veranderingen voorgedaan: een nieuwe redactie- 
commissie heeft zich ontfermd over de regelmatige editie van de Nieuwsbrief, waarvan 
u nu het resultaat ziet. Heel veel toernooien werden door onze wedstrijdleiders op 
poten gezet met als klapstuk de 13de Veteranen World Cup, waarmee de NBC haar 
visitekaartje heeft afgegeven in het tonen van organisatietalent van een zo'n 
omvangrijk toernooi. Dat we in de tussentijd ook heel veel vriendschappelijke 
wedstrijden hebben gespeeld, waaraan iedereen van elk niveau altijd gratis mee kan 
doen en een tegenstander krijgt van vergelijkbare sterkte, is natuurlijk een buitenkansje 
voor al die spelers die moeite hebben om in zich andere toernooien in te schrijven.  
De  veelheid van toernooien wordt in de jaarverslagen van de wedstrijdsecretaris en 
algemeen wedstrijdleider ruimschoots uit de doeken gedaan. 

 
Intussen is ook een nieuwe wetgeving voor verenigingen van kracht geworden, de 
WTBR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) waardoor niet alleen aan de 
Statuten andere eisen gesteld worden, maar ook aan de (verantwoordelijkheden en 
integriteit van) bestuursleden. Het zal u dan ook niet verbazen, dat er op de komende 
ALV een nieuwe versie van de Statuten wordt voorgesteld die aan die wetgeving 
voldoet. Ook het wedstrijdreglement krijgt een update, zodanig dat de bewoording 
beter past bij de praktijk hoe we het NK en VK al jaren organiseren en ook in 
begrijpelijker taal zonder dubbelzinnigheden. 

 
Intussen heeft u al begrepen: we gaan na publicatie van Nieuwsbrief 39 op 2 oktober 
een ALV beleggen waarvan u de dagindeling elders in dit nummer kunt terugvinden. 
Het dagprogramma valt uiteen in twee delen: een ochtendprogramma met de eigenlijke 
vergadering met alle besluiten en na een lunchpauze een middagprogramma met een 
praatje (causerie) verzorgd door Hans Böhm, waarna er ook nog een simultaan voor 
30 deelnemers gaat plaatsvinden. Zowaar een dag om niet te vergeten en om nu 
alvast in uw agenda te zetten. 

 
Hopelijk is het weer ons in oktober goed gezind om naar Bussum af te reizen en zijn 
de coronaregels tegen die tijd niet ineens weer heel stringent geworden. 
Omdat het een heel uitgebreide Nieuwsbrief is deze keer: neem er de tijd voor. 
Veel leesplezier en voor in de tussenliggende weken goede zetten in uw lopende 
partijen gewenst. 

 
Amici Sumus, 
Wim van Vugt (voorzitter) 
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Dagindeling en Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 
 
 

Datum: zaterdag 2 oktober 2021 
Aanvang: 10.30 uur 
Pauze: 12:30 – 13:00 broodjes, drinken, etc. (gratis) 
Middagprogramma: a) Causerie door Hans Böhm (13:00 -13:45) 

b) Simultaan voor max. 25 deelnemers (14:00-16:00) 
Einde: na afloop van de simultaan. 
Locatie: Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum 

(tel: 035-6936471) 
10 minuten met bus 100, 105 of 109 van het NS station 
Naarden-Bussum. 

  _ 
 
10:00 Binnenkomst, aanmelding, kennismaking 
kopje koffie/thee/… (consumpties op kosten van de NBC, gratis) 10:30  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 6 april 2019 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslagen secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider, wedstrijdsecretaris 

en plaatsingscommissie 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Decharge van het bestuur 
7. Verkiezing bestuur (aftredend: voorzitter) 
8. Verkiezing plaatsingscommissie (aftredend: John Elburg) 
9. Verkiezing kascontrolecommissie (nieuw reserve lid nodig) 

 
10. Pauze (10 minuten) 

 
11. Begroting 2022 
12. Financiën en begroting 2021 
13. Voorstel nieuw wedstrijdreglement 
14. Voorstel nieuwe statuten 
15. Prijsuitreikingen 
16. Rondvraag 
17. 12:30 Sluiting 
 _ 
N.B.: (Tegen)kandidaten voor het bestuur en commissies kunnen tot uiterlijk 10 
dagen voor de ALV (d.w.z. tot 22 sept 2021) worden ingediend bij de het bestuur., 
- per E-mail: mailto:secretaris@correspondentieschaken.nl of: 
- per post: Zandzegge 17, 5658 BV, Eindhoven 
Graag horen we van u of u wel of niet op de vergadering aanwezig zult zijn via één 
van deze adressen, zodat we weten op hoeveel deelname we kunnen rekenen. 
rekenen. 
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Notulen Algemene ledenvergadering 2019 
 
 6 april 2019 
 

Zaterdag 6 april 2019 in het speellokaal van Schaakclub Oud Zuylen, Boorstraat 107 
te 3513 SE Utrecht. Voorafgaand aan de vergadering (vanaf 12.00 uur) was er koffie, 
frisdrank en een eenvoudige lunch. 

 
Aanwezig 11 leden: Luc Compagnie, Alex Koelewijn, Simon Lagendijk, Aart van de 
Peut, Paul Prieckaerts, Tom de Ruiter, Arno de Visser, plus het bestuur Johan 
Engelen, Joop Jansen, Jan Vosselman, Wim van Vugt. 

 
Opening en vaststellen agenda. 
De elf aanwezige leden worden welkom geheten door de voorzitter. Afmeldingen waren er van Hans 
Bouwmeester, Maiko van Dalen, Henk Koopman, Ron Langeveld, Gert Legemaat, Ferry Lunek, Wim 
Velker, Jan Snijders, Robert Leemans en Henk Schulenberg. 
 
Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 14 april 2018 Deze zijn al eerder 
gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 28. Er zijn geen opmerkingen  gemaakt en zijn daarmee vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen. 
Het ledental is voor het eerst sinds jaren niet gedaald maar zelfs met één gestegen, ondanks een 
aantal opzeggingen. Er is het afgelopen jaar één lid overleden: Piet Boonen (57 jaar). Ter 
nagedachtenis neemt de vergadering staande een minuut stilte in acht. 
 
Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider, wedstrijdsecretaris en 
plaatsingscommissie 
Gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 31. 
Van de secretaris, waarvoor al sinds een half jaar een vacature was, is geen apart verslag aangeleverd. 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt besproken bij agendapunt 10. 
 
Naar aanleiding van het jaarverslag van de algemeen wedstrijdleider wordt gemeld dat Aard van de 
Peut een stukje geschreven had met de intentie de NK- cyclus aantrekkelijker te maken en meer sterke 
spelers aan te trekken. De algemeen wedstrijdleider heeft het afgelopen jaar een enquête gehouden 
over het NK en VK en daarbij aangegeven dat beide toernooien een uitstekende kans bieden voor 
veelbelovende spelers. Het kampioenschap biedt namelijk een kortere route om de WC-cyclus te 
doorlopen. Maar wat gebleken is: onze topspelers spelen liever niet zoveel partijen tegelijk en ook 
liever internationaal, en zij hebben een NK niet meer nodig. Gevolg is dat het niveau van het NK in 
vergelijking met dat van onze omringende landen iets lager is te noemen. Hoe komt het dat Duitsland, 
Engeland en Rusland sterker bezette kampioenschappen weten te organiseren terwijl ook daar geen 
normen te behalen zijn? Het bestuur zou meer de ambitie moeten tonen om dit niveau op een hoger 
plan te kunnen tillen, aldus de mening van Aart van de Peut. Intussen heeft het NK-2018 een wat 
hoger niveau, waarschijnlijk het maximaal haalbare, maar het blijft lastig als 
de spelers voor andere (internationale) toernooien kiezen. 
 
N.a.v. het verslag van de wedstrijdsecretaris wordt nog gememoreerd dat Jan Bart van Daatselaar de 
vriendschappelijke interlands coördineert en regelt, terwijl        de postwedstrijden door Henk Schulenberg 
gedaan worden. 
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Verslag kascontrolecommissie. 
De kascontrole werd voorafgaande aan de vergadering door Arno de Visser en Paul Prieckaerts 
verricht. Arno maakt melding dat de administratie goed verzorgd  is en een getrouw beeld geeft van de 
financiële waarde van de vereniging. Hij vraagt aan de vergadering het bestuur te dechargeren, wat 
onder applaus aangenomen werd. 
 
Decharge bestuur. 
De ALV accepteert dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht en ontlasten hen voor 
aansprakelijkheid voor hun bestuur van het jaar 2018. 
 
Verkiezing bestuur. 
De voorzitter legt uit dat in de statuten een cyclus van 5 jaar staat, maar dat het  bestuur al jaren een 
periode van 3 jaar hanteert (zie hiervoor Nieuwsbrief 15). Er zijn dit jaar 2 bestuursleden aftredend en 
herkiesbaar: Jan Vosselman (penningmeester) en Johan Engelen (algemeen wedstrijdleider en 
communicatie). Beiden hebben aangegeven zich weer beschikbaar te willen stellen, en worden prompt 
met algemene stemmen door de vergadering herkozen. 
De functie van secretaris was al een tijdje vacant. Het bestuur heeft na lang zoeken een kandidaat 
gevonden in de persoon van Simon Lagendijk. Na met algemene stemmen gekozen te zijn als 
bestuurslid stelt Simon Lagendijk zich kort voor aan de aanwezige leden, waarna het bestuur weer 
voltallig is. 
Wedstrijdsecretaris en voorzitter leggen nog eens uit dat bij de NBC in het Huishoudelijk Reglement 
staat dat de vergadering de bestuursleden kiest, en dat het bestuur onderling besluit wie uit hun midden 
welke functie op zich neemt. 
 
Verkiezing commissies. 
De plaatsingscommissies heeft een schema van aftreden van drie jaar, met elk jaar 1 aftredend lid. Dit 
jaar is dat Henk Schulenberg, die zich weer herkiesbaar heeft gesteld. De vergadering is akkoord met 
zijn herverkiezing, zodat de plaatsingscommissie weer bestaat uit: Henk Schulenberg, René 
Raijmaekers (voorzitter) en John Elburg. 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, waarvan elk jaar één lid aftredend is en één nieuwe 
vervanger gekozen wordt. Arno de Visser is aftredend (niet herkiesbaar). Paul Prieckaerts blijft nog een 
jaar. Na een vrolijke discussie over de leuke en minder leuke taken van deze commissie en over de 
vraag aan de aanwezige leden wie zich daarvoor wil inzetten, stelt Alex Koelewijn zich beschikbaar. Hij 
wordt prompt door de vergadering met algemene stemmen gekozen als het nieuw lid. 
Pauze. 
Begroting 2019 en vaststelling contributie. 
 
De penningmeester bespreekt het financiële resultaat en de voorgestelde begroting. Er worden (heel 
voorzichtig geschat) voor het komende jaar iets lagere inkomsten verwacht dan het afgelopen jaar, 
terwijl de uitgaven min of meer hetzelfde zullen zijn. De kosten van ICCF zullen wat hoger zijn, maar 
dat komt voornamelijk doordat de ICCF met betrekking tot het afgelopen jaar iets achter ligt met de 
administratie. Uiteindelijk is de verwachting dat het een positief resultaat zal opleveren. 
Er is een verwachte gelduitstroom voor de uitkering van de prijzen (circa €3000) van het lopende Van 
Oosteromtoernooi dat in 2019 waarschijnlijk zal eindigen. Er is een bedrag van €2400 gereserveerd, 
waar dan nog €750 zal bijkomen. Er is een klein voordeel omdat er ook nog een bedrag per winstpartij 
zou worden uitgekeerd. Maar omdat er zo weinig winstpartijen zijn, ligt het totale prijzengeld lager dan 
begroot. 
Volgens de penningmeester is de verwachting dat de begroting in grote lijnen zal uitkomen op hetzelfde 
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als voor dit jaar. De begroting bevat verder geen bijzondere uitgaven en is in balans. Het voorstel van 
het bestuur om de contributie voor het volgende jaar te handhaven op het huidige niveau wordt door de 
vergadering unaniem aangenomen. Dus €35 voor "gewone" leden, en €20 voor leden die ook al bij een 
schaakclub zijn aangesloten en via die weg al een bijdrage aan de KNSB betalen. 
 
Voorzitter vraagt naar de BTW-vrijstelling op contributie voor sportclubs, wat een groot financieel 
probleem zou kunnen worden als wij daarop worden aangeslagen door de belastingdienst, zoals 
vermeld in de notulen van vorig jaar. De penningmeester antwoordt dat er een ongewijzigde situatie is 
ten opzichte van vorig jaar. Het is volgens hem onvoorspelbaar wat de financiële impact zal zijn. Als 
het al in werking gaat dan zal het vast niet met terugwerkende kracht zijn. Verwacht wordt dat het niet 
van grote invloed zal zijn op onze sport. Elk land heeft zijn eigen BTW-systeem, maar geen enkel land 
binnen de EU wil de eerste  zijn die BTW gaat heffen op denksporten. Er wordt geen speciale 
voorziening voor getroffen. De NBC heeft in elk geval voldoende reserve. 
 
Prijsuitreikingen 
Alex Koelewijn heeft de finale van de K-groep 2017 gewonnen en ontving hiervoor de 
kampioensschaal uit handen van Johan Engelen. De fraai vormgegeven en gegraveerde 
kampioenschaal wordt onder luid applaus uitgereikt aan Alex Koelewijn. Na enige vrolijke worstelingen 
met het fototoestel lukt het Joop Jansen uiteindelijk toch om een foto te nemen voor in de Nieuwsbrief. 
Eric van ’t Hof en Han Kragten werden resp. tweede en derde maar waren niet aanwezig en krijgen hun 
prijzen toegestuurd. 
 
Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Tom de Ruiter geeft een compliment aan het bestuur voor het vele werk dat verricht is en in het 
bijzonder Johan Engelen voor de kwaliteit van de Nieuwsbrief (per kwartaal) en maandelijkse mailingen. 
De algemeen wedstrijdleider antwoordt dat hij ook het pakket "communicatie" op zich heeft genomen: 
website + nieuwsbrieven + mailings vormen daarmee tevens het digitale archief. De wedstrijdsecretaris 
vermeldt nog dat de Duitse en Schotse bond ook een zeer uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief 
hebben waar iedereen zich gratis op kan abonneren. 
 
Aart van de Peut dacht gezien te hebben bij de ICCF dat de bedenktijd voor veteranentoernooien naar 
30 dagen per 10 dagen was gegaan, maar dit bleek op een misverstand te berusten. Bij het voorstel 
stond gemeld "approved". Dat betekent dat de tekst van het voorstel goedgekeurd is. Maar op het 
congres in Wales is het voorstel met grote meerderheid weggestemd; ook de NBC heeft tegen 
gestemd. Dus het is 40 dagen gebleven. Wel viel hem op dat de cyclus ervan niet meer elk jaar is maar 
om de twee jaar is geworden. Het antwoord daarop is dat dat komt door de drukker geworden 
toernooiagenda. 
 
Arno de Visser vraagt of er een overzicht kan komen van schaakprogramma's op de computer. Waarna 
er een algemene discussie ontstaat over het gebruik ervan. De algemeen wedstrijdleider zal bezien of 
hij iets op de NBC-website kan zetten. 
 
Vaststelling plaats en datum van de volgende ALV. 
De datum van 2 mei 2020 in Utrecht wordt vastgesteld. Dit is later dan gebruikelijk, maar door 
feestdagen in april en KNSB-rondes is er in april geen andere mogelijkheid. 
 
Sluiting 
De vergadering wordt onder dankzegging voor de inbreng door alle aanwezigen gesloten om 15.20 uur. 
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Verslag van de Secretaris over het jaar 2020 
In januari 2020 bestond het bestuur uit: 
Wim van Vugt (Voorzitter), 
Simon Lagendijk (Secretaris), 
Jan Vosselman (Penningmeester), 
Johan Engelen (Algemeen Wedstrijdleider) en 
Joop Jansen (Wedstrijdsecretaris; tevens gedelegeerde bij de ICCF). 

 
Het bestuur vergaderde fysiek drie keer in Utrecht en bestond uit voorzitter Wim van 
Vugt, secretaris Simon Lagendijk, penningmeester Jan Vosselman, algemeen 
wedstrijdleider Jos van Doorn (toegetreden in september 2020 als vervanger voor de 
tussentijds afgetreden Johan Engelen) en wedstrijdsecretaris Joop Jansen. Voor 
communicatie en website bleef de vacature onvervuld. Johan Engelen trad 
tussentijds af. 

 
Ondanks de coronacrises heeft het bestuur toch 3 keer een normale fysieke 
vergadering in Utrecht kunnen houden. Behalve het face-to-face vergaderen is er 
ook altijd een levendig e-mail verkeer tussen de bestuursleden: we houden elkaar 
voortdurend zoveel mogelijk op de hoogte van alle gebeurtenissen met betrekking tot 
onze vereniging. 
Gedurende het kalenderjaar zijn hebben zich zoals gebruikelijk weer aan aantal 
nieuwe leden aangemeld. Maar helaas moesten we ook een aantal leden 
uitschrijven, waaronder 4 leden die zijn overleden en 6 leden wegens achterstallige 
contributieschuld. Ontvallen in 2020 zijn: Leonard Oosters, Nol van ’t Riet, Frank 
Tieken, Leo Diepstraten. 
Het jaar 2019 eindigde met een totaal van 291 leden. Waaronder nog steeds een 
aantal leden die alleen per post spelen. 

 
Begin juli kwam Johan Engelen tot de conclusie dat hij wegens persoonlijke redenen 
niet langer als bestuurslid kon functioneren, en beëindigde dus zijn 
bestuurslidmaatschap. 
Johan deed veel werk voor de maandelijkse mailings en de kwartaal Nieuwsbrief. En 
dat stopte dus abrupt. De Nieuwsbrief is daarna nog een keer verschenen doordat 
andere bestuursleden dat overnamen, maar sinds september kwam eigenlijk de klad 
er in. Het samenstellen van een Nieuwsbrief bleek toch een stuk lastiger en vooral 
tijdrovender dan gedacht. 
Na het aftreden van Johan bestond het bestuur uit slechts 4 leden. Gelukkig werd 
Jos van Doorn bereid gevonden opnieuw in het bestuur zitting te nemen, met de taak 
van algemeen wedstrijdleider. 

 
Een fysieke ALV bleek niet mogelijk. De in het voorjaar geplande ALV kon geen 
doorgang vinden door de corona crisis. De tweede bijenkomst is ook wegens de 
crisis noodgedwongen afgelast, maar ook omdat de belangstelling voor een fysieke 
bijeenkomst maar heel matig bleek met slechts 4 aanmeldingen van leden. 

 
Maar toch moest er iets gedaan worden, omdat op een drietal punten door de leden 
gestemd moest worden: 
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1). Vaststelling jaarrekening 2019 en begroting 2020; décharge van het bestuur. 
2). Verkiezing 5e bestuurslid (Jos van Doorn). 
3). Aanpassing wedstrijdreglement. 

 
Daarom is gekozen voor een ‘alternatieve’ ALV op 24 november 2020, in de vorm 
van een schriftelijke stemming per email en gewone post. 
Alle leden hebben van de secretaris per email het verzoek gekregen hun keuze 
kenbaar te maken en volmacht te geven aan de voorzitter om namens hen aldus te 
stemmen op de genoemde punten. Een aantal leden zonder emailadres hebben dat 
verzoek per gewone post gekregen, en ook beantwoord. 
Er zijn in totaal 55 stemmen uitgebracht. 

 
Vaststelling jaarrekening/décharge bestuur: 52 stemmen vóór, 3 stemmen ongeldig. 
Verkiezing Jos van Doorn als bestuurslid: 52 stemmen vóór, 1 tegen, 2 stemmen 
ongeldig. 

 
Aanpassing wedstrijdreglement: 49 stemmen vóór, 2 tegen, 4 stemmen ongeldig. 
De ongeldige stemmen betreft onleesbare of onduidelijke tekst op het formulier. 
Waarmee alle voorstellen zijn aangenomen. 

 

Ledenmutaties 
Eindstand 2019: 295 
Eindstand 2020: 291 
Nieuwe leden: 20 
Opzeggingen: 20 
Overleden: 4 

 
Frank Tieken 
Leo Diepstraten 
Leonard Oosters 
Nol van ’t Riet 

 
Nawoord: Kort nadat dit verslag werd opgesteld, trad ook Simon Lagendijk 
tussentijds af, waarvoor op de ALV een vacature secretaris vervuld dient te worden.
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Jaarverslag van de Penningmeester 
 
3-jaarsoverzicht 

Balans 

Activa 31-12-21 31-12-20 31-12-20 31-12-19 
                                                        budget werkelijk      budget werkelijk Passiva 31-12-21 31-12-20 31-12-20 31-12-19 

b
Betaalrekening 
Renterekening 

Totaal 

208 324 41 506 
35.500 33.000 29.000 31.100 

  
35.708 33.324 29.041 31.606 

ICCF 
Propagandatoernooi 
Joop van Oosterom memorial 
Nol van 't Riet memorial 
Leo Diepstraten memorial 
55-jarig Jubileumtoernooi 
Overige schulden 
Algemene reserve 

Totaal 

budget werkelijk budget werkelijk 
1.635 

450 

2.505 
600 

2.550 
3.000 

24.968 

1.549 
300 

0 
1.250 

300 
1.275 
3.682 

24.968 

1.000 
300 

0 

2.500 
25.241 

1.447 
750 

2.600 

3.455 
23.354 

35.708 33.324 29.041 31.606 

 

Resultatenrekening 

Lasten 2021 2020 2020 2019 
Baten 2021 2020 2020 2019 

 budget werkelijk budget werkelijk 
KNSB 
ICCF 
Propagandatoernooi 
Joop van Oosterom memorial 
Nol van 't Riet memorial 
Leo Diepstraten memorial 
55-jarig Jubileumtoernooi 
Prijzen 
Nieuwsbrief 
Website 
Reis- en vergaderkosten 
Porti- en telefoonkosten 
Organisatiekosten 
Bankkosten 
Gewoon Resultaat 

Totaal 

1.950 1.851 1.950 1.781 
1.680 1.382 1.213 1.113 

150 150 150 150 
0 (317) 0 176 

1.255 1.250   

300 300   

1.275 1.275   

25 29 25 14 
300 83 300 304 

50 50 50 50 
600 523 1.200 1.215 

90 94 90 80 
150 86 900 148 
175 162 175 160 

0 1.614 1.887 3.691 

8.000 8.532 7.940 8.882 

Contributie 
Donaties 
ICCF direct entries 
Rente 

Totaal 

budget werkelijk budget werkelijk 
7.200 

500 
300 

0 

7.170 
933 
429 

0 

7.200 
500 
240 

0 

7.520 
1.010 

345 
7 

8.000 8.532 7.940 8.882 

 

Kasstroom 

Netto Resultaat 
Ov. Vord./ schulden 

In/ (uit)stroom 

Mutatie 
Liquide middelen Totaal 
mutatie 

2021 2020 2020 2019 
budget werkelijk budget werkelijk 

0 1.614 1.887 3.691 
2.384 104 (4.452) (260) 

2.384 1.718 (2.565) 3.431 

    

2.384 1.718 (2.565) 3.431 

2.384 1.718 (2.565) 3.431 
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Toelichting bij 3-jaarsoverzicht. 
 
Waarderingsregels 
 
De waarderingsregels zijn ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. 
Kosten worden opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben, baten worden 
voorzichtig gewaardeerd. Het netto resultaat wordt aan de Algemene Reserve 
toegevoegd. 

Belangrijke gebeurtenis(sen) 

Helaas overlijdens van vier leden, w.o. de oud-bestuurders Nol van 't Riet en Leo 
Diepstraten. We organiseren twee memorial toernooien voor hun beider 
verdiensten namens onze bond. 

 

Balans 

ICCF 
De ontvangen jaarnota's + een aantal ledenbetalingen van nog niet gestarte toernooien per 
balansdatum. 

Propagandatoernooi 
Het gereserveerde prijzengeld 3e toernooi. 

Nol van 't Riet memorial  
Het gereserveerde prijzengeld. 

Leo Diepstraten memorial  
Het gereserveerde prijzengeld. 

55-jarig Jubileumtoernooi  
Het gereserveerde prijzengeld. 

Overige schulden 
Reservering ICCF congres 
ALV 
Vooruitbetaalde contributies 
Website 
Bankkosten Totaal 

Algemene Reserve 
Stand per 01.01.2020 
Mutatie: positief resultaat verslagjaar 
Stand per 31.12.2020 
 
  

2.036 
1.268 

270 
96 
13 

3.682 

23.354 
1.614 

24.968 
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Baten 
 
Contributies 
De vereniging hanteert geen inschrijfgeld. De tarieven bleven gelijk. 

Donaties 
Een welkome ondersteuning op het verenigingsresultaat. 

ICCF direct entries 
Korting voor contant van ICCF van leden, die zichzelf rechtstreeks bij de ICCF voor toernooien  
hebben opgegeven / betaald. 

 

Lasten 

KNSB 
De bondsbijdrage wordt per kwartaal afgerekend. 
ICCF 
Congres 
Serveractiviteit 
Lidmaatschapskosten  
Totaal 
 
Propagandatoernooi  
Reservering 3e toernooi. 

Joop van Oosterom memorial 
Doordat alle partijen in remise zijn geëindigd, werd minder prijzengeld uitgekeerd. Het bracht dit jaar 
een overschot. 

Nol van 't Riet memorial  
Reservering. 

Leo Diepstraten memorial  
Reservering. 

55-jarig Jubileumtoernooi  
Reservering. 

Nieuwsbrief 
Kwam, naast de maandelijkse, drie keer uit. De kosten hadden betrekking op de 18 gedrukte kwartaal 
exemplaren. 

Website 
Domein registratie en hosting. 

Reis- en Vergaderkosten 
Het bestuur vergaderde dit jaar drie keer in Utrecht. 

 

  

800 
469 
113 

1.382 
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Porti- en telefoonkosten  
Aandeel porti neemt af. 

Organisatiekosten 
Kantoorbenodigdheden 
ALV 
Overig  
Totaal 
 
Bankkosten ING. 
 

Vooruitblik komend jaar 
 
Baten 
Het basis contributietarief blijft ongewijzigd op 20,-. Voor hoofdleden komt daar de 
bondsbijdrage (afgerond 15,-) bij. De donaties, raming. 
De ICCF direct entries zijn afgeleid van vorig jaar. 
Een vorm van risicodragend beleggen met een mogelijk hogere opbrengst wordt niet overwogen. 

Lasten 
De afdracht KNSB zal een indexering kennen. 
ICCF, hoger door kosten internationaal invitatietoernooi 55-jarig bestaan. 
Een Propagandatoernooi heeft een looptijd van ca. vijf jaar. 
Nol van 't Riet memorial, laatste reservering prijzengeld. 
Leo Diepstraten memorial, laatste reservering prijzengeld. 
55-jarig Internationaal Invitatie Jubileumtoernooi, laatste reservering prijzengeld. 
Prijzen, raming. 
Nieuwsbrief, er is gerekend op de vier kwartaal frequentie met zestien gedrukte exemplaren. 
Website, domein / hosting / raming van strippenkaart Be-Web. 
Reis- en vergaderkosten, gebaseerd op enkele bestuursvergaderingen in Utrecht Porti- en 
telefoonkosten, afgeleid van vorig jaar. 
Organisatiekosten, raming. 
Bankkosten, kosten betaalverkeer ING. 
 
Liquide middelen 
Het girale gelddeel van de algemene reserve zal toenemen met 2.384 euro. 
Vanwege de Corona maatregelen heeft het onderzoek naar het halen van het ICCF-jaarcongres naar 
ons land vertraging opgelopen. Zodra bewuste maatregelen worden opgeheven, wordt het onderzoek 
weer opgestart. Ons hiervoor opgebouwd vermogen en banksaldo blijven toereikend. 
 
 
  
  

  

34 
0 

52 
86 
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Verslag van de kascommissie over 2020 
De Kascontrole commissie 2021 verklaart hierbij de boekhouding over het jaar 2020 
van de Nederlandse Bond van Correspondentieschakers te hebben gecontroleerd. 

 
Wederom was de controle van fysieke documenten vanwege de Corona-crisis niet of 
nauwelijks mogelijk. De door de penningmeester aangeleverde Excel spreadsheets 
gaven echter een goed beeld van de boekhouding. 

 
De penningmeester heeft ook één en ander naar tevredenheid toegelicht. De 
boekhouding bleek overzichtelijk en verzorgd. De commissie wil hierbij de 
penningmeester hartelijk bedanken en geeft haar goedkeuring aan de boekhouding 
over het jaar 2020. 

 
Zaanstad, 24 april 2021 
Alex Koelewijn Wouter Dirk de Vries 

 

Jaarverslag Plaatsingscommissie 
 

De plaatsingscommissie heeft in 2020 en 2021 (tot nu toe) een advies aan het 
bestuur uitgebracht over de volgende aangelegenheden: 

• 2020 toekennen vrijplaatsen in de Wereldkampioenschapscyclus WCCC44 
• 2021 toekennen vrijplaatsen in de Wereldkampioenschapscyclus WCCC45 
• 2021 samenstelling team semifinale 12e EU teamkampioenschap. 
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Jaarverslag algemeen wedstrijdleider 2020 
Vriendschappelijke wedstrijden 2020. 
6 interlands zijn gestart in 2020, zie tabel hieronder. 
97 verschillende spelers doen mee aan deze wedstrijden, sommige in een paar 
interlands en enkele in alle zes interlands. Veel nieuwe spelers spelen hun eerste 
wedstrijden op de ICCF webserver in deze interlands. 
Dit jaar hebben we wederom interlands met een BeNeLux-team gespeeld: 
- tegen Rusland met 80 spelers op 116 borden; 
- tegen de VS met 81 spelers op 126 borden; 
- een driekamp tegen Duitsland en Zwitserland op 44 borden, met op bord 2, 

GM Casper Schoppen, die voor het eerst correspondentieschaak speelt; 
 
Interland wedstrijden zijn toegankelijk voor elke spelers sterkte, hetgeen ook te zien 
aan de opstellingen tegen de verschillende landen. Soms als we tegen kleinere 
landen spelen, kan niet iedereen meedoen. Daarom proberen we tegen een aantal 
grotere landen te spelen. Dit jaar was dat Rusland en de Verenigde Staten. 
Hieronder de tussenstanden zoals die waren op 31 december 2020. 
 
 
 start voor tegen borden gaande 
Duitsland 4/7/2019 92.5 114.5 104 1 
Finland 10/1/2019 37.5 29.5 35 3 
Rest of Europe 12/1/2019 60.5 74.5 70 5 
Italië 12/31/2019 46.5 53.5 57 14 
Litouwen 1/31/2020 17.5 26.5 25 6 
Schotland 3/31/2020 20 17 20 3 
Rusland 5/31/2020 80 92 116 60 
GER / Swiss 7/31/2020 31 28 44 29 
GER / Swiss 7/31/2020 31.5 29.5 44 27 
Cuba 9/30/2020 19 28 55 63 
USA 11/30/2020 40.5 28.5 126 183 
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In 2020 zijn er 15 interlands beslist, zie tabel hier onder. Daar hebben wij er 4 van  
gewonnen en 11 keer verloren. 
 

 
Land start stand eind W/V borden 
Brazilië 28-06-2018 55.5 - 50.5 26-01-2020 W 53 
Australië 31-01-2018 51 - 29 2002-2020 W 40 
Mexico 28-08-2017 28 - 34 5-03-2020 L 31 
Tsjechië 30-08-2018 34 - 36 9-03-2020 L 35 
USA 30-09-2018 37.5 - 48.5 19-03-2020 L 43 
Zone-4 29-10-2017 190 - 90 22-03-2020 W 140 
Oostenrijk 12-03-2018 27.5 - 50.5 25-03-2020 L 40 
Oekraïne 10-09-2018 32.5 - 35.5 10-05-2020 L 34 
Polen 15-06-2018 26 - 42 14-05-2020 L 34 
Bulgarije 31-10-2018 24 - 22 14-05-2020 W 23 
Letland 31-12-2018 28.5 - 31.5 17-09-2020 L 30 
EU Tm Cup 01-02-2020 18 - 22 16-10-2020 L 20 
België 31--03-2019 17.5 - 20.5 18-10-2020 L 19 
Engeland 21-05-2019 49.5 - 56.5 15-11-2020 L 53 
IJsland 31-07-2019 8 - 16 03-12-2020 L 12 
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Thematoernooien. 
In 2020 zijn er drie Thema Toernooien gestart. 
- eind april, Sokolsky, met 15 spelers verdeeld over 3 groepen; 
- eind juli is de finale van het Frans thematoernooi gestart met 5 spelers; 
- eind augustus Leningrad Dutch met 20 spelers verdeeld over 4 groepen. 
-  
Andere Nederlandse Toernooien 
• In 2020 zijn er ook nog drie andere toernooien gestart: 

eind juni, Ratingtoernooi met 25 spelers verdeeld over drie groepen. 
Groep A rating van 2100 en hoger, Groep B rating tussen 1700 en 2100 en 
Groep C met rating van 1700 en lager en 4 nieuwe spelers. 

• eind oktober, voor het eerst, een snel schaak toernooi, waarbij de spelers 10 
dagen bedenktijd hadden voor 10 zetten. Hier hadden we 11 spelers verdeeld 
over twee groepen, waarbij iedereen met wit en zwart tegen elkaar speelde. 

• eind december, Algemene Web Open ter ere van Leo Diepstraten. Hier zijn 36 
spelers gestart verdeeld over 6 groepen. 

•  
Nederlandse Kampioenschap 
Gestart: 
Op 15 juni zijn de voorrondes begonnen voor het NK 2020, 36 spelers verdeeld over 
4 groepen. 
Op 30 juni 2018 is het NK 2018 gestart met maar liefst 19 spelers. 
Beëindigd: 
• De voorrondes voor NK 2018 die op 27 december 2018 was begonnen: 

 Groep A, winnaar Johnny Fluit (3 november 2019) 
 Groep B, winnaar Diederik van Donk (19 januari 2020) 
 Groep C, winnaar Maiko van Dalen (29 april 2020) 
 Groep D, winnaar Aad Laan (24 mei 2020) 

• De finale NK 2018 (verkeerd genoemd, had NK 2016 moeten zijn) die op 5 
november 2018 was begonnen, is door John Stigter gewonnen, met 6 winst 
partijen (22 november 2020) 

Veteranen Kampioenschap 
Geen nieuw veteranentoernooi is in 2020 gestart. 
Het VK 2019 dat op 19 februari 2019 was begonnen, is gewonnen door Jos van 
Raan (23 augustus 2020). 
 
Vriendschappelijke wedstrijden 2021. 
Vier interlands zijn gestart in 2021 tegen: 
- Mexico op 30 borden 
- Zweden op 36 borden 
- Spanje op 48 borden 
- Engeland met een BeNeLux-team op 101 borden, met 50 Nederlanders. 

 
De laatste interlands van dit jaar zullen tegen Canada en Australië gaan. 
80 verschillende spelers deden mee aan deze wedstrijden, sommigen in een paar 
interlands en enkelen in alle vier interlands. 
Veel nieuwe spelers (16 spelers verdeeld over de vier interlands) spelen hun eerste 
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wedstrijden op de ICCF webserver in deze interlands. 
 

Met een BeNeLux-team doen we ook mee aan de eerste Team World Cup. 
Wij hebben een heel sterk team opgesteld, met een gemiddelde rating van 2419, en 
daarmee zijn we als eerste geplaatst en spelen nu twee wedstrijden op 20 borden 
tegen Brazilië en de Filipijnen. 
 
Thematoernooien 
In 2021 zijn er drie thematoernooien gestart: 
- Caro-Kann, met 22 spelers verdeeld over 4 groepen 
- Siciliaans met 18 spelers verdeeld over 3 groepen 
- de finale van het Sokolsky thematoernooi gestart met 6 spelers. 
-  
Laddertoernooi 
Het tweede laddertoernooi is begonnen met 38 spelers (waarvan 6 nieuwe spelers), 
een nettowinst van 10 spelers. 
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Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2020 

 
 
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 we voor gekwalificeerd waren; de nr. 2 en 
nummer 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 tot 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 van 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 één 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 
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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! 

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 Joop van Oosterom gedenktoernooi, het sterkste toernooi dat ooit door de 
NBC werd georganiseerd (zie ook Nieuwsbrief 36). 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 wat 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 Veteranencup 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 



22 

 

 

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 
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Wedstrijdreglement NBC 2021 
Versie webserver 

Voorstel wijziging om eventueel aan te nemen op de ALV van 2021. 
 

Soorten wedstrijden 
a. Nationale kampioenschappen 
b. Kwalificatiewedstrijden 
c. Algemene wedstrijden 
d. Bijzondere wedstrijden 
e. Internationale wedstrijden 

 
 

1 Inschrijfgeld 
Voor deelname aan nationale wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 
 

2 Nationale kampioenschappen 
Er zijn twee kampioenschappen: het nationale kampioenschap (NK) en het 
veteranenkampioenschap (VK). Voor deelname is het lidmaatschap van de NBC 
vereist en de Nederlandse nationaliteit. 
Ontbreekt de Nederlandse nationaliteit, dan is het lidmaatschap NBC van twee jaar 
vóór de startdatum van het kampioenschap vereist, voorafgaand aan het jaar waarin 
het kampioenschap plaatsvindt. 
Partijen worden op de webserver en volgens het webserver reglement gespeeld. De 
inschrijving en sluitingstermijn worden via de Nieuwsbrief en website aangekondigd. 

 
2.1. Nationale kampioenschap (NK) 
Ieder even jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen 
als voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige 
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de 
finale. Voor deelname aan de voorronde is een rating van ten minste 2100 vereist. 
Een speler met een rating van ten minste 2400 heeft recht op directe deelname 
aan de finalegroep. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht op 
deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per 
cyclus apart bekend gemaakt. 
De winnaar van de finale is kampioen correspondentieschaak van Nederland. 

 
2.2. Veteranenkampioenschap (VK) 
Elk oneven jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen 
als voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige 
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de 
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finale. 
Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving  
 
minimaal 60 jaar en hebben een rating van ten minste 2100. 
 
Een speler met een rating van ten minste 2300 heeft recht op directe deelname 
aan de finalegroep. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht op 
deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per 
cyclus apart bekend gemaakt. 
De winnaar van de finale is veteranenkampioen correspondentieschaak van 
Nederland. 

 
 

3 Kwalificatiewedstrijden 
Voor zowel het NK als het VK worden meerdere kwalificatiegroepen gevormd die 
een voorronde spelen. 

 
3.1 De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de finale. Het aantal spelers 

dat zich plaatst per kwalificatiegroep is afhankelijk van het aantal 
kwalificatiegroepen. Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen 
van meerdere kwalificatiegroepen dan wordt direct de finale gespeeld. 

3.2 Spelers die zich geplaatst hebben via de voorronde maar niet willen of 
kunnen deelnemen aan de finalegroep mogen uitkomen in de finalegroep in 
de volgende cyclus, op voorwaarde dat er plaatsen over zijn. Daarna vervalt 
de kwalificatie voor een finalegroep. 

3.3 Mocht de finalegroep na instroming van alle rechthebbenden op een even 
aantal deelnemers uitkomen dan mag de beste afvaller uit de laatste 
voorronde in de finalegroep deelnemen. 

3.4 De groepsgrootte van de finale ligt idealiter tussen 9 en 15 deelnemers. Bij 
een kleiner aantal finalisten dan 9 kan de groep worden aangevuld met 
maximaal drie spelers uit een selectie van de beste spelers uit de laatste 
voorronde. 

 
 

4 Algemene wedstrijden 
De algemene wedstrijden kunnen via de webserver of per post gespeeld worden. 
De groepen bestaan uit 5 of 7 spelers en kunnen elk moment beginnen. Voor 
deelname is geen kwalificatie vereist, lidmaatschap van de NBC volstaat. Voor de 
wedstrijden die per post gespeeld worden, is vereist dat de speler in Nederland 
woont. Algemene wedstrijden zullen via nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt 
worden. De inschrijvingsvoorwaarden worden per toernooi apart bekend gemaakt. 
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5 Bijzondere wedstrijden 
De bijzondere wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De 
verantwoordelijkheid voor het uitschrijven van en het inschrijven voor deelneming 
aan deze wedstrijden berust bij het bestuur van de NBC. 

6 Internationale wedstrijden 
 

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

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

 
6.3. ICCF kampioenschapstoernooien 
Al deze wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De inschrijving van 
individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
NBC, evenals het toewijzen van eventuele beschikbare extra vrije plaatsen. 
De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de selectie en voordracht 
van de hiervoor in aanmerking komende spelers. 

 
 

7 Terugtrekken of overlijden van deelnemers 
a. Spelers die zich vóór de startdatum van een toernooi terugtrekken, 

verliezen daarmee het recht op een eventuele kwalificatie. 
b. Spelers die zich gedurende een wedstrijd terugtrekken dienen dit 

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

c. Spelers die ten aanzien van bovengenoemd punt in gebreke blijven, kunnen 
door het bestuur van de NBC uitgesloten worden van toekomstige wedstrijden 
voor een periode van maximaal 5 jaar. 

d. Bij terugtrekken gedurende een wedstrijd wordt onderscheid gemaakt 
tussen geoorloofd en ongeoorloofd terugtrekken. De volgende redenen 
worden beschouwd als geoorloofd: 
1. overlijden; 
2. omstandigheden buiten invloed van de speler (ernstige ziekte, oorlog, 
volksopstanden, natuurrampen en dergelijke) waardoor de speler niet in 
staat is om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie 
maanden; 
3. ernstige persoonlijke omstandigheden, waardoor de speler niet in staat is 
om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie maanden. 
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e. In wedstrijden die niet meetellen voor het ICCF ratingsysteem worden 
bij terugtrekken of overlijden van een speler al diens resterende partijen  

f.  
g. verloren verklaard. 
h. In wedstrijden die wel meetellen voor het ICCF ratingsysteem geldt de 

volgende regeling. In geval van een ongeoorloofd terugtrekken worden alle 
nog niet beëindigde partijen van de betrokken speler verloren verklaard. In het 
geval van een geoorloofd terugtrekken worden alle nog niet beëindigde 
partijen van de betrokken speler: 
A. Gearbitreerd indien de betrokken speler minstens 1 partij al had beëindigd. 
B. Gearbitreerd indien het gemiddelde aantal zetten 25 of meer bedraagt in de 
partijen van de zich terugtrekkende speler. 
C. Vervallen verklaard in alle overige gevallen. 

i. Tot een maand na de officiële startdatum mag de wedstrijdleider in geval van 
terugtrekken van een speler hiervoor een vervangende speler aanwijzen. 

 
8 Arbitrage van partijen 
Er zijn drie situaties waarin kan worden overgegaan tot arbitrage van partijen: 
- als een speler uit een toernooi is uitgevallen (geoorloofd terugtrekken); 
- als een speler overleden is; 
- als de einddatum van het toernooi bereikt is. 
In het laatste geval worden alleen die partijen gearbitreerd die van belang zijn voor 
de bovenste plaatsen (indien promotie naar een volgende ronde een rol speelt); de 
overige partijen kunnen gewoon blijven doorgaan. 

 
1. De wedstrijdleider stelt vast welke partijen voor arbitrage in aanmerking komen. 
Deze partijen worden op de sluitingsdatum van het toernooi gestopt en de betreffende 
spelers krijgen de opdracht een met analyse ondersteunde claim (remise/winst) in te 
dienen. De analyse dient te bestaan uit concrete varianten die méér zeggen dan "ik sta 
duidelijk beter" of "ik heb een pluspion" of iets dergelijks. 
2. Het indienen van een claim (met analyse) verloopt via de webserver. 
3. Wordt geen afdoende analyse of helemaal geen claim ingediend, dan is het 
hoogst haalbare resultaat voor die speler remise. 
4. De webserver selecteert anoniem de arbiters voor deze partijen. 
5. De uitslag wordt binnen enkele weken aan beide spelers via de webserver 
meegedeeld. 
6. Tegen deze beslissing is binnen opnieuw 14 dagen beroep mogelijk bij de TD 
(mits ondersteund met een zeer grondige nieuwe analyse), die deze claim doorvoert 
naar de Appeal Commission voor verdere afhandeling en een definitief eindoordeel. 
7. Tegen dit definitieve eindoordeel is geen beroep meer mogelijk. 

 
9 Slotbepaling 
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het NBC-bestuur. 
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Bestuurszaken 
 

Communicatie per e-mail. Van de secretaris. 

Wij bemerken dat niet alle correspondentie vanuit het bestuur altijd aankomt. Zoals 
het versturen van de Nieuwsbrief, tussendoor mededelingen en aankondigingen van 
komende wedstrijden. Doordat een aantal van zulke mails in bulk (grote aantallen) 
geschiedt, wordt dit door de ontvangende provider vaak gezien als ‘spam’ 
(ongewenste reclame), en komen dan automatisch in de postbus ‘reclame’ of 
‘ongewenste e-mail’ terecht. Iemand die niet in die postbus kijkt… die kan dus 
zomaar berichten missen. Dat is te voorkomen door regelmatig in die postbus te 
kijken, maar ook door het e-mailadres van alle bestuursleden in de contactenlijst op 
te nemen. Is de afzender bekend, dan zal het bericht niet automatisch als reclame 
worden gezien. Dus ons advies: zet de e-mailadressen van alle bestuursleden in Uw 
contactenlijst op de PC of de telefoon. Natuurlijk kan men zich altijd uitschrijven van 
verdere mails via de button: “unsubscribe”. Maar bedenk, dat dan Uw e-mailadres 
van de lijst af gaat. Waardoor U dus de Nieuwsbrief of toernooiaankondigingen of 
andere mails van de NBC mis kunt lopen. Dus ons advies: zet het volgende adres in 
Uw contactenlijst op de PC of de telefoon: 
secretaris@correspondentieschaken.nl 

 
 

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. 

 
 
  

mailto:secretaris@correspondentieschaken.nl
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Ontvallen. 
Vorig jaar zijn enkele prominente bestuursleden overleden: 

 
• IM Leo Diepstraten. 

 
Leo is 20 jaar lang voorzitter van de NBC geweest. Tot nu toe de langste 
periode. Daarvoor was hij al vier jaar bestuurslid. 
Natuurlijk was hij erelid van onze vereniging. Hij heeft de bloei van het 
correspondentieschaak volop meegemaakt. 

 
Hij schreef, als schaakhistoricus, het prachtige boek: Tweehonderdvijftig jaar 
correspondentieschaak in Nederland. 

 
Ook andere boeken zijn vermaard: Boeken over het Lettisch, over 
Schaakcafés. Hij was mede- oprichter van het Max Euwe centrum in 
Amsterdam. Hij overleed dit jaar op een mooie leeftijd van 95 jaar. 

 
Uit het NBC nieuws van 10 december 2020 schreef Roger Feytens: 

Ter nagedachtenis van Leo Diepstraten (1925-2020) 

Onlangs las ik in de schaakrubriek van Hans Böhm in de Telegraaf, dat onze 
oud-voorzitter en erelid Leo Diepstraten is overleden op 95-jarige leeftijd. 
Hoewel ik wist dat Leo Diepstraten op leeftijd moest zijn, trof dat bericht mij 
wel. Met zijn overlijden is het toch weer de afsluiting van een periode van 
iemand die met zijn sporen als schaakhistoricus naam heeft gemaakt. 

 
De laatste keer dat ik bij hem thuis in Laren was, moet in 2008 zijn geweest. 
Leo vond dat bezoek wel heel gezellig want toen ik weer weg ging, liep hij 
met mij mee naar de bus. Ik combineerde dat bezoek toen met het NK 
schaken in Hilversum dat vlakbij was. 

 
Leo was een heel aimabele, heel toegankelijke en vriendelijke man en zeer 

prettig in de omgang. Wat ik nooit zal vergeten is dat hij toen ooit de moeite 
nam op de receptie van ons huwelijk te komen, eind 1978. Dat was 
onverwachts en heel attent. Dat hebben Hilde en ik altijd zeer gewaardeerd. 
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Dat Leo Diepstraten nog zoveel andere (schaak) activiteiten had buiten het 
correspondentieschaken om, wist ik in het begin helemaal niet. Zo zat hij nog 
in die tijd samen met Euwe in het bestuur van de Alexander Rueb Stichting! 
En later was hij een van de medeoprichter van het Max Euwe Centrum in 
1982! 

 
Ik maakte Leo voor het eerst mee als bestuurslid “propaganda” in 1974 toen ik 
als redacteur van het bondsblad Schaakschakeringen in het bestuur van de 
NBC kwam. Ik moet op zolder nog oude propagandakaarten van hem hebben 
met zijn oude adres erop. Allemaal herinneringen aan die (goede ouwe) tijd! In 
1976 volgde Leo Diepstraten Barthold Perfors op als voorzitter, die plotseling 
op 55-jarige leeftijd was overleden. 

 
Leo was, volgens mijn waarneming , degene achter de schermen die heel 
diplomatiek mogelijke problemen en conflicten binnen de NBC geruisloos wist 
op te lossen. Dat was hem wel toevertrouwd. Hij was, naar mijn idee ook nog, 
de stille kracht achter de toen zeer bekende wedstrijdleider Henk Mostert, die 
vooral het gezicht van de NBC naar buiten was. Later zou Henk Mostert nog 
president worden van de ICCF. 

 
Leo Diepstraten is ruim 20 jaar voorzitter geweest t/m 1996. Omdat Leo bij de 

KRO een heel goede functie bekleedde, regelde hij dat we makkelijk 
’s-avonds ( toen nog) aan de Emmastraat in Hilversum konden vergaderen. 
Later zorgde hij ook voor dat onze algemene ledenvergaderingen jarenlang in 
het Max Euwe Centrum konden worden gehouden! 

 
Met het overlijden van Leo Diepstraten is er een bijzonder sympathiek mens 
heen gegaan. 

 
Roger Feytens 

 
PS Er is nog veel meer over Leo Diepstraten te lezen. Graag verwijs ik naar 
de site van Hans Böhm die in de schaakrubriek van de Telegraaf een mooi 
stukje heeft geschreven! 

 
Zie site: Hans Böhm 

 

Op de site van het Max Euwe centrum is ook nog een interessant interview te 
lezen in de nieuwbrief 78, pagina 18-19. December 2011. 

 
Zie site: Max Euwe Centrum nieuwsbrief 

 

Hieronder vindt u informatie over het NBC Diepstraten Memorial toernooi, dat 
eind december 2020 gestart is. 

 
  

http://www.hansbohm.com/
https://www.maxeuwe.nl/nieuwsbrief/nummer78.pdf
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• Nol van ’t Riet. 
 

Nol was sinds 2001 erelid van de ICCF, hij was Internationaal Arbiter, houder 
van de gouden en zilveren Bertl von Massow Medaille en was in he tHall of 
Fame in 2017. 
Ook Nol heeft een een eigen Herdenkingstoernooi gekregen, dat binnenkort 
van start gaat. Wij spelen mee met twee teams, zie hieronder bij de toernooi 
informatie. 

 
Joop Jansen schreef op de ICCF site (door ons vertaald): 

 
Zaterdag, 7 november 2020: Met droefenis laat ik u weten, dat onze schaakvriend, 
„member of the Hall in Fame“, en Erelid van de NBC en de ICCF, Nol van t Riet has 
verleden week is overleden. 

 
Nol was 75 jaar oud. 

 
Nol had in 1966, samen met Henk Mostert, de NBC opgericht! 

 
Nol van ´t Riet (1945) speelde zijn eerste correspondentie partij in mei 1966. Toen 
de NBC op 19 november 1966 werd opgericht, was hij een van de medeoprichters. 
Door zijn voorkeur voor lijsten en en ranglijsten wordt hij al spoedig lid van de 
ranglijst commissie van de NBC. Spoedig daarna, door bemiddeling van Dick Smit en 
Henk Mostert, is hij ook actief in de in de werkgroep van de ICCF, om de 
mogelijkheden van een ratingsysteem te onderzoeken en dat voor te bereiden. In 
1980 wordt hij door Hans-Werner von Massow gevraagd om een volledig 
ratingsysteem te maken en de berekening te organiseren. Tegen 1985 is dit systeem 
vrijwel af. Op het Congres van 1987 wordt het ratingsysteem, dat Nol gemaakt had, 
volledig goedgekeurd. Vlak daarna wordt de rating ook een extra voorwaarde voor 
titels als IM en GM. 

 
Zijn rol in de totstandkoming van dit ratingsysteem is enorm groot. 

 
Vanaf 1983 is Nol toernooidirecteur voor the Europese competitie. Met niet minder 
dan 2500 deelnemers per jaar in de toernooien, is dit ook een buitengewoon baantje, 
dat hij tot 1988 heeft gehad. 

 
In 1987 wordt hij benoemd tot IA, Internationaal Arbiter. 
In 1996 gaf het Bestuur van de NBC hem de internationale relaties. 
In deze functie bezoekt hij alle Congressen van de ICCF, tot 2009. 

 
In 2001 wordt Nol Erelid van de ICCF. He gaat door met het werk aan het ratings- en 
normen systeem, en adviseert de werkgroep voor het nieuwe normen system in 2015 
en 2016. 

 
• Leonard Oosters – op 6 juli 2020 overleden. Werd op vakantie in Frankrijk met 

zijn racefiets geschept door een auto. 
• Frank Tieken – 25 januari 2020 was in het vorige jaarverslag al gemeld) 
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Wedstrijdleiding – een overzicht 
De wedstrijdleiding wordt gedaan door: 

 
1. Joop Jansen: email: mailto:jannesnelleke@home.nl 

• is bestuurslid, 
• doet alles wat internationaal is, ook het 3e Promotoernooi(voorrondes nu bijna 

afgelopen), 
• Alle contacten met de ICCF, 
• nu alle Nol Memorials organiseren 
• de jubileumtoernooien(dit jaar bestaan we 55 jaar) organiseren, 
• verder organiseren we vanuit Nederland het veteranenkampioenschap 
• is dus verantwoordelijk voor(al meer dan 330 aanmeldingen! 
• begeleiding van de arbiters in opleiding, maar dat kost niet veel tijd. 

 
2. Jan Bart van Daatselaar: mailto:jvandaatse@gmail.com 

 
• doet alle vriendschappelijke landenwedstrijden 
• werkt voor Joop. 

 
3. Jos van Doorn: mailto:josccschaak@gmail.com 

 

is verantwoordelijk voor de Nederlandse wedstrijden, met hulp van Jan Bart. 
 

4. Henk Schulenberg mailto:henkschulenberg@delta.nl 
 

is verantwoordelijk voor postschaak. N.B. Nieuw e-mail adres! 
 
 

Van de Wedstrijdsecretaris Joop Jansen 

Normen en Titels 
 

We liepen een beetje achter met deze rubriek, maar hier zijn de normen die behaald 
zijn sinds september 2020. Allen van harte gefeliciteerd! 

 

2020: 
• Luc Compagnie heeft zijn 1ste CCM norm gescoord in de semifinale van de 

22ste World Cup. Hij had in deze groep al een CCE resultaat gehaald. 
Zie: WC22 SF8 

• Kees Raijmaekers heeft in korte tijd een tweede CCM-norm gescoord. Nu dus 
al de titel gekregen. In deze groep scoorde hij zijn 2de norm: WC43 

• Geert Duiven heeft zijn 1ste CCE norm gescoord. Zie EU/A/Cup 
• Hans Galjé scoort in dit toernooi: Torneo Pablo Atars zijn eerste CCE-norm. 
• Peter Groot heeft in 10de World Cup Semifinal zijn 2de norm gescoord voor een 

M-titel. Dit betekent dat hij nu de titel heeft. Zie hier het toernooi: WC10 

mailto:jannesnelleke@home.nl
mailto:jvandaatse@gmail.com
mailto:josccschaak@gmail.com
mailto:henkschulenberg@delta.nl
https://www.iccf.com/event?id=81152
https://www.iccf.com/event?id=79211
https://www.iccf.com/event?id=84144
https://www.iccf.com/event?id=84832
https://www.iccf.com/event?id=80710
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• Fred Reulink heeft in WS/SIM zijn eerste CCE-norm en CCM-norm gehaald. 
• Ralf Keijzer heeft in het volgende toernooi Torneo Pablo Atars zijn 2de CCM 

norm gescoord en daarmee zijn titel verkregen. 
• Giel Massy heeft in: WS/CCM zijn 2de CCE-norm gescoord. 
• Rob van der Plas heeft zijn 1ste IM norm gescoord in Voorronde Olympiade 22 
• David Miedema scoort zijn 1ste CCE norm in het toernooi: 

Celso Sanchez Pouso 
• Johan Engelen heeft in de olympiade zijn 2de IM norm gescoord. Zie: 

Voorronde Olympiade bord 2. 
• Jos van Raan heeft in: Carlos Flores Gutiérrez TT bord 2 een CCE norm 

gescoord: 
 

Tabel 1 Normen en titels behaald in 2020 
 

IM norm Behaald in 
Rob van der Plas Voorronde Olympiade 22 bord 6 

SIM norm  
CCM norm  

Fred Reulink WS/SIM 
Luc Compagnie WC22 SF82 

CCE norm  
Geert Duiven EU/A/Cup 

Hans Galjé Torneo Pablo Atars 
Chiel Massy Torneo Pablo Atars 
Fred Reulink WS/SIM 

David Miedema Celso Sanchez Pouso 
Jos van Raan Gutiérrez Team tournament bord 2 

IM Titel  
Johan Engelen Voorronde Olympiade 22 bord 2 

CCM titel  
Kees Raijmaekers WC43 

Chiel Massy WS/CCM 
CCM titel  

Peter J. A. Groot VWC10/SF 
Ralph Keizer Torneo Pablo Atars 

ICCF IA  
ICCF TD  

Henk Schulenberg Heeft de test voor zowel server als 
postschaken met succes afgerond. 

 
 
 
 
  

http://www.iccf.com/event?id=86775
https://www.iccf.com/event?id=84828
https://www.iccf.com/event?id=84404
https://www.iccf.com/event?id=83295
http://www.iccf.com/event?=83574
https://www.iccf.com/event?id=83291
https://www.iccf.com/event?id=87068
https://www.iccf.com/event?id=83295
https://www.iccf.com/event?id=86775
https://www.iccf.com/event?id=81152
https://www.iccf.com/event?id=84144
https://www.iccf.com/event?id=84832
http://www.iccf.com/event?id=84832
http://www.iccf.com/event?id=86775
http://www.iccf.com/event?id=83574
https://www.iccf.com/event?id87068
https://www.iccf.com/event?id=83291
https://www.iccf.com/event?id=79211
https://www.iccf.com/event?id=84404
http://www.iccf.com/event?id=80710
https://www.iccf.com/event?id=84828
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2021: 
• Willem Jan Pannekoek scoort na zijn CCE en CCM norm nu ook een IM norm 

in het IV North Sea Schaaktoernooi! Zie: IV North Sea Team 
• David Miedema heeft in het III Celso Sanchez Pouso tournament een CCM 

norm gescoord, eerder al een CCE-norm. 
• Rob vd Plas heeft een 2de norm voor de IM-titel behaald! Zie: WC44. 
• Eric Spoor heeft zijn 1ste CCE norm gescoord in 10th Inter-zonal Team 

Tournament bord 7 
• Onze voorzitter heeft in het Duitse toernooi Diamant 11-1 

een CCM norm gehaald. Cross Table (iccf.com) Zeer waarschijnlijk wordt de 
titel binnenkort aan hem verleend! 

• Richard Tienhoven heeft een SIM norm gescoord in de Voorronde Olympiade. 
• Christiaan Kuitert heeft zijn eerste CCE norm gescoord. Zie: WS CCM. 
• Joost van Dam scoort in Torneo Pablo Atars 2020 een eerste CCE norm. 
• Hans Galjé heeft zijn tweede norm gescoord in MT-Gutiérrez/SF2 Bord 5. 
• Hans Galjé heeft zijn 3e norm en daarmee de titel CCE binnen. In het 

TORNEO AMIGOS DE ARISTOTELES 4I scoorde hij deze norm. Op naar de 
CCM titel! 

• Meint van der Velde scoort wederom een CCE norm. Het is zijn 3e CCE norm! 
Zie Gutiérrez Team SF1 Bord 5 

• Philippe Blankert scoort een CCE norm. Zie WS/CCE/B/11 
• Daniel Brorens heeft een IM norm gescoord in: WC44 Zoals U ziet heeft hij 

ook een goede kans om de groep te winnen of minstens tweede te worden. 
• Frits Bleker heeft een SIM norm gehaald met een tweede plaats in het 

Spaanse toernooi Magistral AEAC - Grupo A. 
• Ferry Lunek heeft in Germany CCM/CCE 4A twee normen gescoord een 

IM-norm EN een SIM-norm. Dat gebeurd echt niet zo vaak! 
• Willem Barendswaard heeft zijn eerste CCE norm binnen. 

Zie https://www.iccf.com/event?id=91176 
• Willem Jan Pannekoek scoort zijn laatste CCM norm! Proficiat! Op naar de 

volgende IM norm! Hij scoorde zijn 5 normen in twee toernooien! De laatste 
CCM norm in: Cross Table (iccf.com) 

• Ron A. H. Langeveld heeft in  het ICCF World Championship 31 Final 
een Grootmeester norm gehaald, is uitgespeeld en staat met 9 uit 17  
gedeeld eerste met de Oostenrijkse GM Christian Muck.  
Een enorme prestatie! Gefeliciteerd! Veelvoudig kampioen, de Rus 
Aleksandr Dronov is met 7½ uit 15 zeker niet kansloos. Het is in ieder 
geval erg spannend. Wij houden u op de hoogte. U kunt de kruistabel 
vinden op  https://www.iccf.com/event?id=79897 

  

https://www.iccf.com/event?id=77659
http://www.iccf.com/event?id=83574
https://www.iccf.com/event?id=84455
https://www.iccf.com/event?id=79478
https://www.iccf.com/event?id=79478
https://www.iccf.com/event?id=84564
https://www.iccf.com/event?id=83292
https://www.iccf.com/event?id=85000
https://www.iccf.com/event?id=84838
https://www.iccf.com/event?id=87071
https://www.iccf.com/event?id=88818
https://www.iccf.com/event?id=87065
https://www.iccf.com/event?id=89747
https://www.iccf.com/event?id=84450
https://www.iccf.com/event?id=84572
https://www.iccf.com/event?id=91176
https://www.iccf.com/event?id=79897
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Tabel 2 Normen en titels behaald in 2021 

 
IM norm Behaald in 

Rob van der Plas WC44 
Daniel Brorens WC44 

Willem Jan Pannekoek IV North Sea Team 
Ferry Lunek Germany CCM/CCE 4A 

SIM norm  
Frits Bleker  Magistral AEAC - Grupo A 

Ferry Lunek Germany CCM/CCE 4A 
CCM norm  

David Miedema Celso Sanchez Pouso 
CCM titel  

Willem Jan Pannekkoek WS/MN/B 
CCE norm  

David Miedema Celso Sanchez Pouso 
Jos van Raan Gutiérrez Team tournament 

Eric Spoor 10th Inter-zonal T.T. bord 6 
Wim van Vugt Diamant 11-1 

Christian Kuitert WS/CCM 
Joost van Dam Torneo Pablo Atars 2020 

Meint van der Velde Gutiérrez Team SF1 Bord 5 
Philippe Blankert WS/CCE/B/11 

Willem Barendswaard WS/CCE/A/18 
CCE titel  

Hans Galjé Torneo Amigos de Aristoteles 4I 
CCM titel  
ICCF IA  
ICCF TD  

https://www.iccf.com/event?id=84455
https://www.iccf.com/event?id=84450
https://www.iccf.com/event?id=77659
https://www.iccf.com/event?id=84572
https://www.iccf.com/event?id=81460
https://www.iccf.com/event?id=84572
http://www.iccf.com/event?id=83574
https://www.iccf.com/event?id=86936
http://www.iccf.com/event?id=83574
https://www.iccf.com/event?id87068
https://www.iccf.com/event?id=79478
https://www.iccf.com/event?id=84564
https://www.iccf.com/event?id=85000
https://www.iccf.com/event?id=84838
https://www.iccf.com/event?id=87065
https://www.iccf.com/event?id=89747
https://www.iccf.com/event?id=91176
https://www.iccf.com/event?id=88818
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Thema Toernooien 
 

Thema Toernooi Leningrad Dutch Semifinal 1,2,3,4 
 
 

# Semi Final 1 Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 
1 CCE Kögeler, Aart 2150   ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 5 2 17,75 0 1 
2 Knigge, Marcel 1858 ½ ½   ½ ½ ½ ½ 1 1 5 2 16,00 0 2 
3 Leijen, Peter 2158 0 ½ ½ ½   ½ ½ 1 1 4½ 2 14,00 0 3 
4 Nieuwland, A. Huib 2353 ½ ½ ½ ½ ½ ½   1 ½ 4½ 1 16,00 0 4 
5 Veld, Eric  ½ 0 0 0 0 0 ½ 0   1 0 4,75 0 5 

 

# Semi Final 2 Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 
1 CCM Poell, Joh H. M. 2353   ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6 4 15,50 0 1 
2 Donk, Diederik van 2185 ½ ½   1 ½ . . 1 1 4½ 3 14,00 2 2 
3 Barendswaard, Willem 2139 ½ ½ ½ 0   ½ ½ 1 ½ 4 1 12,25 0 3 
4 Treur, Henk  0 0 . . ½ ½   1 ½ 2½ 1 5,50 2 4 
5 Visser, Arno de 1751 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0   1 0 3,25 0 5 

 

# Semi Final 3 Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 
1 Ketelaars, Arie 1579   . ½ ½ . 1 . 1 1 4 3 6,50 3 1 
2 Dam, Joost van 2052 ½ .   ½ . . . 1 1 3 2 4,50 4 2 
3 Marcelis, Ron 2301 . ½ . ½   . ½ 1 ½ 3 1 5,50 3 3 
4 Ypma, Hans 2186 . 0 . . ½ .   1 1 2½ 2 2,50 4 4 
5 Koopmans, Perry 1803 0 0 0 0 ½ 0 0 0   ½ 0 1,50 0 5 

 

# Semi Final4 Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 
1 Daatselaaar, J. B. van 2203   ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5½ 3 14,00 0 1 
2 Tanis, C. Kees 2194 ½ ½   1 1 . . 1 1 5 4 14,50 2 2 
3 Lonnee, Gerard A. 2035 ½ ½ 0 0   1 ½ 1 1 4½ 3 10,00 0 3 
4 Hospers, Bert 1986 ½ 0 . . ½ 0   1 1 3 2 5,00 2 4 
5 Vaessen, Jos 1134 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,00 0 5 
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Eerste plaats en de twee beste tweede plaatsen, van SF1 en 
SF2 en SF3 en SF4 plaatsen zich voor de finale. 

 
 

Herdenkingstoernooien 

Nol van ’t Riet Teamtoernooi 
 

Volgende twee teams hebben we opgegeven voor het teamtoernooi dat dit jaar 
genoemd is naar onze Nol van 't Riet. 

 
Team 1 

Tc: Jos van Doorn 

Naam 

 
 
 

nr. 

 
 
 

rating 
Jos van Raan 370734 2244 
Aart Budding 371330 2229 
Wim Velker 370408 2196 
Ron van Neijhof  370979 2091 
Jeroen van Gool  370603 2073 
Gerard Lonnee 370996 1958 

team 2   

 
 TC: Jan Bart van Daatselaar 
 

Hans Galjé 370353 2237  
Jos de Waard 370602 2235 
Peter Leijen 371198 2159 
Jan Bart van Daatselaar 370933 2122 
Wim Kruimer 370910 2047 
Tom de Ruiter 370299 1996 

 
verder heb ik nog gevraagd om onze TD's , in opleiding, Ferry Lunek, Henk 
Schulenberg en Erik van Vliet enige toernooien kunnen leiden als TD. 

 
Afgelopen week, heb ik na wat moeilijkheden de 3 Nol Memorials op de website van 
de ICCF gezet. In groep A, speciaal uitgenodigde vrienden van Nol bij de NBC en 
ICCF zijn we zeer verheugd dat Cor en Tom ons vertegenwoordigen! Zij hebben met 
Nol jaren samengewerkt. Verder doet de huidige, Eric Ruch, en de oud President, 
Alan Borwell mee! Wij zijn daar best trots op! Ook de groepen B en C staan op de 
ICCF site; Bij beide toernooien is prijzengeld te verdienen! In beide groepen doen 
een aantal Nederlanders mee. Cor van Wieringen is de hoofdsponsor van deze 
toernooien. KEI BEDANKT COR!! 
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Nol van ’t Riet Herdenkingstoernooi 
 

Invitatietoernooi groep A. 
 
Een sterk internationaal toernooi met 11 deelnemers waaronder 2 Nederlanders: 
Cor van Wieringen en Tom de Ruiter. Gemiddelde rating is 2255. 
 
Zie https://www.iccf.com/event?id=93109 voor de kruistabel. 
 
groep B. 

 
Een zo mogelijk nog sterker internationaal toernooi met 17 deelnemers, allen met 
een rating boven de 2300, waaronder 5 Nederlandse schakers: Henryk Panman, 
Henk Schulenberg, Wim van Vugt, Robert Booij, allen CCM plus IM Gert Legemaat. 
Gemiddelde rating: 2340. Zie 
Zie https://www.iccf.com/event?id=93587 voor de tabel. 

 
groep C. 
 
Een iets minder sterke groep met 4 Nederlanders: Aart Kögeler, Huib Vriens, Jeroen 
van Gool en Anton Versteeg. Gemiddelde rating: 2239. 
Zie https://www.iccf.com/event?id=93588 voor de tabel. 

 

IM Leo Diepstraten Memorial. 
 

December 2020 gestart met 5 groepen van 7 spelers. De winnaars gaan door naar 
de finale. Zie voor de kruistabellen met de actuele stand: 

 
1. SF1 https://www.iccf.com/event?id=90212 

 

2. SF2 https://www.iccf.com/event?id=90213 
 

3. SF3 https://www.iccf.com/event?id=90214 
 

4. SF4 https://www.iccf.com/event?id=90215 
 

5. SF5 https://www.iccf.com/event?id=90216 
 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=93109%20
https://www.iccf.com/event?id=93587
https://www.iccf.com/event?id=93588
https://www.iccf.com/event?id=90212
https://www.iccf.com/event?id=90213
https://www.iccf.com/event?id=90214
https://www.iccf.com/event?id=90215
https://www.iccf.com/event?id=90216
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Overige toernooien 
 

Europees Teamkampioenschap. 
 

De inschrijftermijn voor de landenwedstrijd voor het Europees kampioenschap voor 
teams zit er op. De plaatsingscommissie heeft een advies uitgebracht en het bestuur 
heeft daarop het volgende besloten: 

 
Het team wordt als volgt: 

 
1. 2412 Johan Engelen 
2. 2389 Erik van Vliet 
3. 2368 Daniel Brorens 
4. 2369 Jeroen Frijling 
5. 2354 Johnny Fluit 
6. 2358 Arjo Schreuders 
7. 2346 Rein Thierry 
8. 2345 Willem Jan Pannekoek 

 
 

Ik dank aan allen die belangstelling had voor deze teamwedstrijd. 
Natuurlijk zijn er geen kosten aan verbonden. 
Er wordt nog iemand benaderd om de teamcaptain te worden. 
 

        Heel veel succes voor het team! 

3de Promo Toernooi SF-A 
 

Hieronder de startlijst voor het nieuwe event: 3de Promo Toernooi SF-A. 
PRO/2020/SFA. 

 
De TD is IA Jan Bart van Daatselaar (jvandaatse@gmail.com). The backup TD is 
IA Joop Jansen (joopjansen@ziggo.nl). 

 
De eerste drie plaatsen zich voor de finale 

 
1. CCM Vliet, Erik van (2390) 
2. CCM Groot, Peter J. A. (2307) 
3. Donk, Diederik van (2260) 
4. IM Wieringen, Cor A. van (2237) 
5. Vries, René de (2217) 
6. Dongen, Rob van (1997) 

 
Dit is een double round robin event. 
De Kruistabel kan gevonden worden op: 3de promo toernooi SF/A. 
 

mailto:jvandaatse@gmail.com
mailto:(joopjansen@ziggo.nl).
https://www.iccf.com/event?id=93763
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Jubileum toernooi NBC55JUB (NL) 
 
Op 19 november bestaan we 55 jaar. We organiseren enkele toernooien. 
Met natuurlijk deelname van een aantal Nederlandse spelers in elke groep 

 
Kijk even naar Uw rating en als U interesse heeft: graag een email naar: 
jannesnelleke@home.nl 

 

Het is ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de NBC. 
 

• 13-15 spelers per groep 
• Rate of play Standard 50 days/10 moves with duplication after 20 days 
• Rating list 03/2021 
• Start date 19-11-2021 
• TO: IA Joop Jansen (NL) 

 
Group A 

 

ELO > 2300 
Prizes: 
1st - 200 euros 
2nd - 160 euros 
3rd - 120 euros 
+ 3 Plaquettes (in the event of players scoring equal points, money prize(s) will be 
shared) 
TD: IA Jos van Doorn (NL) 

 
Group B 

 

ELO 2100- 2300 
Prizes: 
1st - 180 euros 
2nd - 140 euros 
3rd - 100 euros 
+ 3 Plaquettes (in the event of players scoring equal points, money prize(s) will be 
shared) 
TD: Wim van Vugt (NL) 

 
 

Group C 
 

ELO 1950- 2100 
Prizes: 
1st - 160 euros 
2nd - 120 euros 
3rd - 80 euros 
+ 3 Plaquettes (in the event of players scoring equal points, money prize(s) will be 

mailto:%20jannesnelleke@home.nl
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shared) 
TD: Wim van Vugt (NL) 

 
 

Group D 
 

ELO 1800- 1950 
Prizes: 
1st - 130 euros 
2nd - 100 euros 
3rd - 70 euros 
+ 3 Plaquettes (in the event of players scoring equal points, money prize(s) will be 
shared) 
TD: Eric van Vliet (NL) 
Group E 

 

ELO <1800 
Prizes: 
1st - 100 euros 
2nd - 80 euros 
3rd - 60 euros 
+ 3 Plaquettes (in the event of players scoring equal points, money prize(s) will be 
shared) 
TD: Eric van Vliet (NL) 

 
 
 
 
 

 

Van de Wedstrijdleider Jan Bart van Daatselaar 

Interlands 
 

Op dit moment lopen er 11 vriendschappelijke wedstrijden. 
De interland tegen Spanje is op 31 Mei begonnen op 48 borden. 
De interland tegen Engeland (met een Benelux team),is inmiddels van start gegaan 
op 101 borden. 

• De volgende interland uit het lijstje van Jan Bart van Daatselaar dient zich 
aan, en wel tegen Canada. Deze interland zal eind september starten met de 
gebruikelijke bedenktijd 50 dagen voor 10 zetten, plus 45 dagen verlof per 
jaar. U kunt zich opgeven voor een bord. (Dus 2 partijen) 

U kunt zich uitsluitend opgeven bij Jan Bart van Daatselaar 
(jvandaatse@gmail.com) tot uiterlijk 31 augustus 2021. 

 

mailto:jvandaatse@gmail.com
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Nederland – Europa 

 
De interland van Nederland tegen (de rest van) Europa is onlangs geëindigd in een 
nederlaag van 63½ tegen 76½. Gezien het ratingverschil was een nederlaag te 
verwachten, maar ondanks de goede prestaties van o.a. Jeroen Frijling en Arie 
Ketelaars met twee overwinningen ging het vooral op de laagste 16 borden mis met 
12 tegen 30, terwijl op de bovenste 54 borden de stand met 54½ tegen 53½ licht in 
ons voordeel was. 

Thema Toernooien 
 

• De finale van het Sokolsky thema toernooi is op I Juni begonnen met 6 
spelers. 
Winnaars van Groep A (Walther Kappelhof), Groep B (Arjo Schreuders) en 
Groep C (Willem Barendswaard) en de nummers 2 van elke groep (Peter 
Leijen, Jan Bart van Daatselaar en Peter Groot) 

• Het Leninggrad Dutch toernooi is op 31 Augustus 2020 begonnen. Groep 1 is 
gewonnen door Aart Kögeler. 

• Het Caro-Kann toernooi is 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 van 1 juli t/m 31 juli, start: 31 augustus. 
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Van de Redactie 

Postschaak 
 

Het open postschaaktoernooi 2018 is overtuigend gewonnen door Frits Faber met 
een score van 9½ uit 10! 
Gefeliciteerd Frits! 
De eindstand was als volgt: 

 

# Open Posttoernooi 2018 Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 W6 Z6 Tot Win SB RG 
1 Faber, Frits D. 2079   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9½ 9 38,25 0 
2 de Boer, J.A. 1696 0 ½   0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 5½ 4 19,00 0 
3 Dahlkamp, Ber 1800 0 0 ½ 1   1 ½ ½ ½ ½ 1 5½ 3 21,00 0 
4 van Berkel, M. C. 1973 0 0 ½ 1 ½ 0   ½ ½ 1 1 5 3 17,00 0 
5 Verstraten, Rijk 1969 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½   ½ ½ 3 0 12,00 0 
6 Drost, Robert 1893 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½   1,5 0 5,75 0 

Figuur 1 

Figuur 1 Open Posttoernooi 2018 slotstand 

Het ligt in de bedoeling om 1 november a.s. met een nieuw Posttoernooi te starten. 
U kunt zich tot 1 oktober hiervoor opgeven bij Henk Schulenberg via email 
henkschulenberg@delta.nl 

 

Op het ogenblik lopen er 3 post interlands: 
tegen Finland leiden we met 6½-5½, met nog 8 openstaande partijen; 
tegen Zweden staan we met 0-1 achter, met nog 17 openstaande partijen. 
Tot slot is onlangs de match tegen Spanje van start gegaan in de volgende 
opstelling: 

 

Figuur 2 Post interland Nederland – Spanje 

Helaas moest ik een aantal spelers teleurstellen omdat een aantal Spaanse 
postspelers zijn afgehaakt. Ik onderzoek nog of het mogelijk is om dit najaar nog een 
postmatch te starten. 

mailto:henkschulenberg@delta.nl
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Themaschaak 
 

A. Caro Kann 
 

Onlangs is het Thema-toernooi met de Kortschnoj-Variant van de Caro-Kann van 
start gegaan. 
Deze ontstaat na de zetten: 1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 dxe4 4 Pxe4 Pf6 5 Pxf6 exf6. 
Zoals zo vaak was de naamgever van deze variant niet de eerste die dit speelde. 
De oudste partij die ik in mijn database tegenkom betreft een partij Pillsbury-Caro uit 
1898! En inderdaad betreft het hier één van de naamgevers van de opening, die ook 
al niet de eerste was die c6 speelde. Dat was een zekere M Weiss, die dit al in 1883 
speelde. 
En nu we toch bezig zijn met geschiedenis: vlak na de start van het Thema-toernooi 
kwam ik in het bezit van: Caro-Kann Opening geschreven door J. Davidson in 1938. 
Hierbij het deel dat over deze variant in zijn geheel met de oorspronkelijk spelling. 

 
Variant A. Vierde Voortzetting. 

Wit: Zwart: 

1. e2-e4 c7-c6 
2. d2-d4 d7-d5 
3. Pb1-c3 d5xe4 
4. Pc3xe4 Pg8-f6 
5. Pe4xf6† e7xf6 

 

De voortzetting van Dr. S. Tartakower; 
alhoewel theoretisch minder goed, daar de 
tekstzet een dubbelpion bezorgt, en 
wanneer het tot een algehele afruil van 
stukken komt, een ongunstig eindspel 
voor zwart betekent wegens wits 
meerderheid van 4 tegen 3 pionnen op de 
damevleugel, speelt Dr. Tartakower toch 
deze zet bij voorkeur, daar zijn spel op 
aanval berust, om zodoende de partij in 
het middenspel in zijn oordeel te kunnen 
beslissen. 
Grootmeester Richard Réti speelde 5. 
Dd3, om niet in het bekende vaarwater 
van zijn tegenstander terecht te komen. 
De bedoeling van deze zet is om daarna 
de loper van c1 te ontwikkelen gevolgd 
door lange rokade. 
Ook 5. …, gxf6 is speelbaar, met de 
bedoeling later lang te rokeren, terwijl wit 
dan wel genoodzaakt is hetzelfde te doen, 

 
 
 
 
 

Figuur 4 Stand na 5. . . e7xf6 
 

Figuur 3 stand na 9. . . Pb8-d7 
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(0-0-0) daar de korte rokade te gevaarlijk is  
wegens de open g-lijn van zwart. 
6 .Lc1-e3 Lf8-d6 
7. Lf1-d3 0-0 
8. Pg1-f3 Lc8-g4 
Of 8 ....... Le6. 
9.0-0 Pb8-d7 

 
Wit moet trachten met c4 compensatie te verkrijgen wegens de dreigende druk op wits 
Koningsvleugel‚ Een wederzijds kansrijk spel! 

 
Tegenwoordig heeft 6 c3 de voorkeur, maar ook Le3 wordt nog gespeeld. En deze 
slotstelling van Davidson is in 2017 nog eens op het bord gekomen, met winst voor 
wit. Ook bij Kuijpers – Flohr in 1963 in het Amsterdam GAK toernooi met winst voor 
zwart. De opening ging hier met verwisseling van zetten: 1. e4 c6 2. Pc3 d5 3. Pf3 
dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. Pxf6 exf6. 

 
Hieronder volgen de kruistabellen met de slotstand van de finales Frans en Spaans, 
die onlangs zijn voltooid en de Sokolsky finale die net is begonnen. 

 
 

B. Frans finale 
 

https://www.iccf.com/event?id=87279 
 

Tabel 3 Thema Frans Finale 
 

# Frans finale Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 

1 Ronald Bieringa 2135   ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 6½ 5 19,75 0 1 

2 Hans Galjé 2146 ½ ½   ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 2 17,00 0 2 

3 Aart Budding 2220 ½ 0 ½ ½   1 ½ ½ 1 4½ 2 14,25 0 3 

4 Gerard Lonnee 2035 0 0 ½ 0 ½ 0   1 1 3 2 6,75 0 4 

5 David Miedema 2382 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0   1 0 4,75 0 5 
 
 

C. Spaans finale 
 

https://www.iccf.com/event?id=75632 
 

Tabel 4 Thema Spaans Finale 

# Spaans finale Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 

1 Peter Leijen 2269   ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 5½ 3 19,00 0 1 

2 Jos van Raan 2210 ½ ½   1 ½ 1 ½ 1 ½ 5½ 3 19,00 0 1 

3 Herman in 't Veld 2198 ½ 0 ½ 0   ½ ½ 1 ½ 3½ 1 12,00 0 3 

4 Jan Severins 2208 ½ 0 ½ 0 ½ ½   1 ½ 3½ 1 12,00 0 3 

5 Gerard Vroom 2135 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0   2 0 8,25 0 5 

https://www.iccf.com/event?id=87279
https://www.iccf.com/event?id=75632
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D. Sokolsky finale 
https://www.iccf.com/event?id=93009 

 

Deze finale is in mei van dit jaar begonnen: 
 

Tabel 5 Thema Sokolsky Finale 
 

# Sokolsky Finale Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 W6 Z6 Tot Win SB RG Pl. 

1 Arjo Schreuders 2358   ½ ½ ½ 1 ½ 1 . . . . 4 2 2,50 4 1 

2 W. Barendswaard 2157 ½ ½   . . . . . . . . 1 0 4,00 8 2 

3 Peter Leijen 2159 0 ½ . .   . . . . . . ½ 0 2,00 8 3 

4 CCM Peter Groot 2334 0 ½ . . . .   . . . . ½ 0 2,00 8 3 

5 Walther Kappelhof 2294 . . . . . . . .   . . 0 0 0,00 10 5 

6 CCE J.,B. v Daatselaar 2122 . . . . . . . . . .   0 0 0,00 10 5 
 
 
 
 

Rapid schaak 2020 
 

Er worden niet veel Rapid toernooien georganiseerd. De term Rapid is misschien 
een beetje vreemd in de correspondentie schaakwereld. Het heeft niet veel te maken 
met het Snelschaak, die in het bordschaak veel gespeeld worden en waar je 5 
minuten of minder bedenktijd per persoon krijgt. Bij Rapidschaak, zoals jaarlijks door 
de NBC georganiseerd, krijg je één dag per zet, zodat de meeste partijen binnen 2 
maanden afgerond kunnen worden. Om een idee te krijgen: je zou in die tijd een 
paar duizend vluggertjes kunnen spelen, als je van een werkdag van 8 uur uitgaat. 
Vooral voor nieuwe spelers is Rapidschaak een uitstekende manier om snel de 
correspondentieschaakladder te beklimmen. Een goed voorbeeld van een snel 
rijzende ster is Tjaart Offringa, die o.a. een van de Rapidschaak groepen gewonnen 
heeft: 

 
A. Snelschaak Groep A 

 
https://www.iccf.com/event?id=88181 

 

Tabel 6 Snelschaak 2020 Groep A 
 

# Rapid 2020 Gr. A Rat. W1 Z1 W2 Z2 W3 Z3 W4 Z4 W5 Z5 Score Wins SB RG Pl. 
1 Tjaart Offringa 2493   ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 2 18,50 0 1 

2 Arjo Schreuders 2345 ½ ½   ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4 0 16,00 0 2 
 
3 

Franck 
Steenbekkers 

 
2243 ½ ½ ½ ½ 

  
½ ½ ½ ½ 

 
4 

 
0 

 
16,00 

 
0 

 
2 

4 Peter Leijen 2144 ½ 0 ½ ½ ½ ½   1 0 3½ 1 14,00 0 4 

5 Henk J. J. de Heer 2025 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 0   3½ 1 14,00 0 4 

https://www.iccf.com/event?id=93009
https://www.iccf.com/event?id=88181
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B. Snelschaak Groep B 
 

https://www.iccf.com/event?id=88192 
 

Tabel 7 Snelschaak 2020 Groep B 
 

 
# 

Rapid 2020 
Gr. B 

 
Rat. 

 
W1 

 
Z1 

 
W2 

 
Z2 

 
W3 

 
Z3 

 
W4 

 
Z4 

 
W5 

 
Z5 

 
W6 

 
Z6 

 
Tot 

 
Win 

 
SB 

 
RG 

 
Pl. 

1 Arie Ketelaars 1687   ½ ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 7½ 6 27,50 0 1 
2 Krine A. Faber 2019 ½ ½   ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 7½ 5 27,50 0 2 
3 Eric Veld  0 1 ½ ½   ½ ½ 1 1 1 1 7 5 25,00 0 3 
4 Jo Engels 1914 ½ 0 ½ 0 ½ ½   1 1 1 1 6 4 18,50 0 4 
5 Jos Vaessen 1091 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2 2 0,00 0 5 

 
6 

Henk 
Miedema 

 
766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0,00 

 
0 

 
6 

 
 
 
 
 
 

Blunders – Zeer korte partijen 
 

1. CCError 
Ook op hoog niveau wordt af en toe geblunderd. 
Dit gebeurde op bord 18 van de vriendschappelijke interland tegen Spanje in de 
match tussen IM Gert Legemaat (zwart) en CCE Federico González Sánchez: (wit) 

 
1 d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Pf3 d5 
6. Ld3 c5 7. cd5x ed5x 8. dc5x Pbd7 9. Ld2 Pc5x. 
Tot zover al eens eerder gespeeld en de stand is nog in evenwicht. 
Maar toen volgde dit: 

 
10. Db3?? Pb3x 0-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 stand na 9. ...... Pc5x 

Wat is hier gebeurd? 
• Zijn zoontje van 4 had de computer 
overgenomen. 
• Of, waarschijnlijker, wit dacht dat zwart 9. 
Lc5x gespeeld had. 
• Of, nog waarschijnlijker, wit had Dc2 willen 
spelen (Le2 ziet er beter uit) en was 
doorgeschoten met zijn zet. 
• Tenslotte iets wat ons allemaal wel eens 
overkomt: wit was vergeten zwarts 9de zet uit te 
voeren en had de verkeerde stand voor ogen. 
Alleen zou je iets dergelijks niet verwachten op 
partijen op de ICCF server. 

https://www.iccf.com/event?id=88192
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2. Nog korter: 

 

 
Figuur 6 stand na 8. ...... hxg5 

3. Caro Kann Thema 

 
 
 
In de partij Guevara i Pijoan, Josep - Schulenberg, 
Henk gebeurde dit: 

 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. d5x d5x 4. c4 Pf6 5. Pc3 Pc6 
6. Lg5 c4x 7. Lc4x h6 8.Pf3?? g5x 0-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Slip van de muis. 
 

 
Figuur 8 stand na 6. . . . e5 

In SF4 van de Caro Kann Thema toernooi 
gebeurde dit in de partij tussen Eric Veld en 
Bernard Jan Hulst: 
 
1 .e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 e4x 4. Pe4x Pf6 5. 
Pf6x† ef6x (tot zover het thema) 6. c3 Ld6 7. 
Ld3 Le6 8. Pe2 0-0 9. Pf4 De8 (lijkt niet sterk, 
want vanaf hier gaat het snel bergafwaarts. 
Beter is Te8) 10. 0-0 Ld7 11. Ph5 Le7 12. Te1 
b5 13. Df3 a6 14. Pg7x Dd8 15. De4 f5 16. Pf5x 
Lf5x 17. Df5x Kg7 18. Dh7x† Kf6 19. Dh6# 
 
 
 

Ergens op de ICCF server: 
 
 

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 c4x 5. a4 
Lf5 6. e3 e5?? 
Slip van de muis! 
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5. Giri blitz 
Schulenberg,Henk A. T. (2206) - Flecher,Joseph (1981) [D90] 
VWC8 /pr 48 ICCF, 2015 

 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Pf3 c6 5. h4 Lg7 6 .Lg5 dxc4 7. e4 b5 8. e5 Pd5 9. h5 
h6 
Hoewel zwart met deze zet niet goed scoort, is het nog geen blunder. 

 

Figuur 9 stand na 9. .......h6 

10. hxg6 hxg5? 
Maar dit is te hebberig, ook al is het een keer eerder gespeeld en wel in een partij 
Nepomniachtchi-Giri, Beijing Sportaccord blitz in 2013. Maar dat liep slecht af voor 
Giri. 
11. Txh8† Lxh8 12. gxf7† Kxf7 13. Pxg5† Kg6 14. Df3 Pxc3 15. bxc3 
Hier speelde Giri 15...Kxg5 en had zich na 16 Df7? kunnen redden met 16. Dd5 

 

Figuur 10 Stand na 15. bxc3 
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15...Dd5 16. Dg3 De enige zet, maar m.b.v. een engine niet moeilijk te vinden 
16...Pd7 17. f4 Pf8 18. Le2 Lf5 19. 0–0–0 Kg7 20. Th1 Kg8 21. Lf3 1-0 

 
6. zetverwisseling 
Padilla,Eribert S. (1750) - Pangaribuan,Juda (1947) [C67] 
Interzonal TT11 ICCF 2021 

 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. 0–0 Pxe4 
5. Te1 a6?? 

 
Op het eerste gezicht een doodnormale 
stelling. En inderdaad na 6 La4 ontstaat er 
een stelling die al vele malen op het bord is 
verschenen. Maar dan na zetverwisseling!! 
(1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lb5 a6 4 La4 Pf6 5 0-0 
Pxe4 6 Te1), want nu heeft wit: 
6.Lxc6! Pxf2 
6...bxc6 of 6...dxc6 zijn niet beter 
7.De2 Ph3† 8.gxh3 dxc6 9.Dxe5† 1-0 

 
 
 

Figuur 11 Stand na 5 ....... a6 

7. moet niet gekker worden. 
 

Als TD van de nodige ICCF groepen zie je meestal de standaard openingen maar 
soms zit er iets anders bij. 
En niet de opening is apart maar de partij was binnen twee uur beslist. Zie en geniet 
er van. 

 
Jos van Doorn 

 
C40: Letlands- en Olifant gambieten 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Ld6 3.Pc3 
3. d4 exd4 4.Lc4 Df6 5.0–0 Ph6 6.e5 Dg6 7.exd6 cxd6 8.Te1+ Kd8 9.Dxd4 Pf5 
10.De4 Kc7 11.Pc3 Ph6 12.Pd5+ Kc6 13.Lb5+ Kxb5 14.Db4+ Kc6 15.Dc4# 1–0 
(15)Rizouk,A (2452)-Paris Pasto,B Salou 2005) 
3...Pf6 4.d3 b6 
4...h6 5.g3 Pc6 6.Lg2 Lc5 7.Le3 Lxe3 8.fxe3 d5 9.exd5 Pxd5 10.Pxd5 Dxd5 11.0–0 
De6 12.Dd2 0–0 13.Dc3 Ld7 14.a3 e4 15.Pd4 Pxd4 16.exd4 Lc6 17.Tae1 f5 18.dxe4 
fxe4 19.De3 Peev,G (1530)-Hasanov,H Varna 2010 1–0 (48) 
5.Lg5 c5 6.Pd5 0–0? [1.83/30] 
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Heeft u ook een zeer korte partij (minder dan 20 zetten() gewonnen of verloren, 
dan kunt u hem in deze rubriek laten bewonderen - 
Liefst met details zoals naam van het toernooi, datum, naam van de spelers en 
eventuele opmerkingen 

 
Graag sturen naar redactie@correspondentieschaken.nl 

 
6...Le7= en Zwart heeft geen zorgen. 0.24/27 7.Lxf6 (7.Pxe7 Dxe7 8.Pd2 h6=) 
7...Lxf6 
7.Pxf6+ [1.20/26] 
[7.Lxf6+– 1.83/30 gxf6 8.Ph4] 
7...gxf6 8.Lh6 [Wit is beter.] 
8...Te8 9.Ph4 

 
 

Wit wil matzetten met Dg4+.] 
9...f5 [2.07/31] 
[9...Lf8 is een betere verdediging. 1.07/30] 
10.Pxf5 [ Dg4+ zou nu dodelijk zijn. Wit valt 
aan met druk.] 
10...Lf8? [#4/32] 
[10...Te6+– 2.07/31 11.h4 Lf8] 
11.Dg4+ [Wit zet mat.] 
11...Kh8 12.Lg7+ Lxg7 13.Dxg7# 

 
 
 

Figuur 12 stand na 9. Ph4 
 
 
 
 

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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Rating nieuws. 
 

De is op 1 juli nieuwe ICCF ratinglijst 2021/3 gepubliceerd met onder andere de 
Nederlandse correspondentieschakers. De 25 sterkste actieve Nederlandse 
correspondentieschakers met links de laatste rating en daarnaast de rating van 
2021/2 zijn: 

 
Titel naam aantal 2021/3 2021/2  

GM Langeveld, Ron A. H. 180 2657 2654 +3 
GM Hoeven, David A. van der 179 2640 2640 = 
GMf l'Ami, Erwin 12 2628 2628 = 

 Offringa, Tjaart 72 2607 2602 +5 
SIM Burg, Twan 64 2567 2567 = 
GM Plomp, Michiel P. 471 2554 2554 = 
SIM Tulfer, Paul M. 110 2520 2519 +1 
SIM Raijmaekers, René C. H. 833 2513 2513 = 
SIM Kruis, Rob P. 142 2503 2504 -1 
SIM Schroeder, Marc J. P. G. 366 2482 2482 = 
GM Kuiper, Jacques 294 2474 2474 = 
IM Bleker, Frits 341 2459 2459 = 
GM Unen, J. Hans van 762 2445 2448 -2 
IM Hof, Eric van 't 193 2447 2447 = 
IM Ritsema, Ronald J. E. 304 2436 2436 = 
IM Oudheusden, Willem A. 132 2433 2432 +1 
IM Willigen, Jan Willem van 574 2432 2432 = 
IM Seben, Edgar van 105 2425 2425 = 
CCM Engelen, Johan 314 2414 2412 +2 
SIM Jansen, Joop 503 2403 2403 = 

 Hooft, Diederic 't 20 2402 2402 = 
CCM Koelewijn, Alex 285 2402 2401 +1 
IM Heer, Machiel de 136 2399 2399 = 

 Peek, Marcel 12 2398 2398 = 
CCM Plas, Rob van der 422 2396 2397 -1 

 
 
 

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. 
De volatiliteit van de ratings wordt minder als men meer partijen heeft gespeeld en 
als iemands rating hoger wordt. 
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Henri Weenink. 

 
In de komende nummers willen we aandacht besteden aan Henri G. M. Weenink. 
Hij was geboren in Amsterdam 1892 en dus 7 jaar ouder dan Max Euwe, 
Helaas door Tuberculose veel te jong gestorven in 1931. 
Hij was in de jaren twintig een van de sterkste schakers van Nederland. 
Behalve bordschaak was hij ook auteur van schaakproblemen en eindspelstudies en 
auteur van een een standaardwerk over schaakproblemen in 1921: 
Het Schaakprobleem, ideeën en scholen en ook had hij een schaakrubriek in de 
Oprechte Haarlemsche Courant. 
Na zijn voortijdig overlijden kwam een gedenkboek uit in samenwerking van het 
Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap en de Bond van Probleemvrienden, waar 
ook Euwe aan meegewerkt heeft en waar we regelmatig uit zullen putten. 

 
Naar aanleiding van zijn onverwacht overlijden schreef Euwe In de Telegraaf van 
4 december 1931: 

 
Weenink als mens. 

 
„Wij zullen hem zeer missen". Het plotselinge en tragische heengaan van de heer 
Weenink doet eenieder, die het voorrecht had hem van nabij te kennen, geheel 
verslagen staan. In hem verliezen wij niet in de eerste plaats de sterke schaakspeler 
of de geniale probleemcomponist, maar bovenal 
de hoogstaande mens, toegerust met de edelste kwaliteiten van karakter. Zelf door 
en door eerlijk, schroomde hij niet voor zijn eigen mening uit te komen en daarbij 
harde waarheden te zeggen, niets en niemand sparend. En toch, kwetsen deed hij 
nooit! Eenieder was zo overtuigd van zijn nobele intenties, was er zo van 
doordrongen, dat persoonlijke belangen bij de heer Weenink geheel op de 
achtergrond bleven, dat men naar hem luisterde in plaats van zich gegriefd te 
gevoelen. Behalve zijn objectieve manier van zeggen, werkte daartoe ook mee zijn 
optimistische en humoristische kijk op de dingen. Hij was op en 
top humorist, een geestig verteller. Zijn voordrachten over de grappige zijde van het 
schaakspel zijn in wijden kring bekend. Hij was steeds zeer actief en behandelde elk 
onderdeel van zijn taak met even grote nauwgezetheid. Hoewel de heer Weenink in 
allerlei organisaties een vooraanstaande plaats innam, bleef hij steeds dezelfde; zijn 
aangeboren bescheidenheid liet hem nooit in de steek. Deze overigens zo 
voortreffelijke eigenschap speelde hem vaak parten en is er de oorzaak van, dat hij 
niet nog hoger op de schaakladder gestegen is. Er heersen grote droefenis en 
verslagenheid in schakerskringen over dit gevoelige verlies. Wij zullen hem zeer 
missen, onze goede vriend, maar naast en misschien boven deze droefenis uit, 
hebben we allen een gevoel van grote dankbaarheid jegens de overledene voor al 
het mooie en goede, dat we van hem mochten genieten.” 

 
Dr. Max Euwe 

 
 

En in het Algemeen Handelsblad van 3 december stond: 
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H. Weenink. † 
 

“Zojuist ontvangen wij het ontstellende bericht, dat de heer H. Weenink plotseling 
overleden is. Ver buiten de kring van naaste verwanten en vrienden zal het heen- 
gaan van deze jeugdige, talentvolle, krachtige, eerlijke en sympathieke man gevoeld 
en diep betreurd worden. Voor het Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap in het 
bijzonder betekent het verscheiden van Weenink meer dan een verlies. Het is een 
ramp voor het Genootschap, er ontstaat een leegte, die in jaren niet zal worden 
aangevuld. De verdiensten van Weenink als schaakspeler, als componist, als auteur, 
als redacteur van het tijdschrift van de Schaakbond en van de „Oprechte Haarlemse 
Courant", in welk blad zaterdag zijn eerste rubriek wederom zou verschijnen, zijn zó 
groot en omvatten het gehele gebied van het schaakspel in zodanige mate, dat één 
persoon, onvoorbereid, ze niet naar waarde kan schetsen. Het is hier alleen de mens 
Weenink, onze vriend en medelid van het V.A.S., die wij eerbiedig willen herdenken. 
Wie kan zich het Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap denken zonder 
Weenink? Wie zal in het vervolg het eerste tiental leiden, en zo nodig tevens het 
tweede en het derde en. het vierde? Wie verheugt zich in een algemeen erkend en 
gerespecteerd overwicht, dat de sterkste en lastigste spelers noopt zich zonder 
protesten te schikken in de indeling, zoals die door de leider is ontworpen? Wie zal 
aan het eerste bord de reputatie van het V.A.S. handhaven tegen de captains der 
andere grote verenigingen, tegen spelers als Dr. Euwe, Mr. Fontein, Jhr. M. van de 
Bosch en Landau, en tegelijkertijd door zijn voorbeeld de andere inspireren en 
aanvoeren tot een overwinning als die van 1 november tegen Discendo Discimus? 
Wie zal de bibliotheek van het V.A.S. herstellen en catalogiseren, zoals Weenink dit 
als bibliothecaris heeft gedaan? . Wie zal in het vervolg bereid zijn met elk lid ernstig, 
als ware het zijns gelijke, partijen te spelen, deze te analyseren, en de beginnende 
speler geduldig en glashelder zijn fouten te wijzen? Wie zal voortaan de probleem- 
rubriek in het clubnieuws redigeren en zo nodig het gehele orgaan verzorgen, zo 
hem dat een paar uren van tevoren gevraagd wordt? Wie zal, als het vraagstukken 
geldt, ook buiten het schaakspel, de vernuftige oplossingen vinden, die Weeninks 
scherpzinnige geest ons gaf? Wie zal, zo nodig zijn mening Wiskundig scherp 
formuleren en niet schromen harde waarheden te zeggen zonder onnodige scherpte, 
maar tevens zonder enige poging fouten of onrecht te te bemantelen, zo daardoor 
ernstige e belangen van het Genootschap geschaad zouden worden? Wie echter zal 
dit kunnen doen, zoals Weenink het deed, zonder te grieven en te verbitteren? Wie 
ten slotte, genoot als Weenink de achting, de vriendschap, van allen? Geen lid van 
het V.A.S., die deze vragen zal kunnen beantwoorden. Nu zeker niet, waarschijnlijk 
nog in lange Jaren niet. – Figuren als Weenink zijn zeldzaam, niet alleen in de zalen 
van het Genootschap, maar ook daarbuiten en laten, als zij heengaan, een 
onherstelbaar gemis achter. Weenink heeft nimmer getracht zich iemand tot vriend te 
maken, maar niemand onder ons telde meer vrienden dan hij. In ruime kring, ook 
buiten Amsterdam, zal zijn plotseling en veel te vroeg heengaan gevoeld en betreurd 
worden, maar .zeker nergens meer en warmer dan in het Verenigd Amsterdams 
Schaakgenootschap, welks kampioen hij was, maar welks trouwste en beste lid hij 
tevens was. Het V.A.S. zal hem zeker nimmer vergeten. De Nederlandse 
Schaakbond verliest in Weenink een leider van het Nederlandse team, die moeilijk 
vervangen zal zijn, een man die die de vertegenwoordiging van Nederland in de 
vreemde ten volle kon worden toevertrouwd. Het Verenigd 



54 

 

 

Amsterdams Schaakgenootschap verliest een van zijn beste vrienden. De tijd zal de 
herinnering aan Weenink doen verflauwen. 
Zijn werk zal blijven. Moge echter daarnaast blijven het vele goede en schone, dat 
deze nobele figuur door zijn voorbeeld geleerd heeft.” 

 
Om de smaak te pakken te krijgen hier een partij van Weenink gespeeld in 1930 op 
een toernooi in Luik. Het commentaar is waarschijnlijk van Euwe, want zijn naam 
stond vermeld bij het hoofdstuk met de partijen. In cursief hedendaags commentaar. 

 
Nimzowitsch – Weenink 

 
Wit: A. Nimzowitsch. 
Zwart: H. Weenink. 
Engelse Opening. 

 
1. c2-c4 Pg8-f6 2. Pb1-c3 e7-e6 
Deze voor de hand liggende zet, die men zonder diep nadenken speelt, blijkt ernstige 
nadelen met zich mee te brengen. 
3. e2-e4! Met de dreiging e4-e5, die zwart spoedig tot e6-e5 dwingt. Daarmee gaat 
niet alleen een tempo verloren, maar bovendien bevindt zwart zich plotseling in een 
ongunstige variant van de Oudindische partij. 3 Pb8-c6 Voorzichtiger is 
3. . . . d6, 4. . . Pbd7 en 5.   e5, eveneens met overwegend spel voor wit. 
4. d2-d4 e6-e5 Weenink is voor geen kleintje vervaard; de tekstzet stelt wit in 
staat, een ideale pionnenstelling op te bouwen, maar de zwarte stukken kunnen 
tenminste goede ontwikkelingsvelden vinden en met die witte pionnenmuur zal 
het later wel loslopen. 
5. d4xe5 Pc6xe5 6. f2-f4 Pe5-c6 7. Pg1-f3 Misschien was direct e5 nog beter. 
7. . . . Lf8-c5 8. e4-e5 Anders volgt d6. 
8. …, Pf6-g4 9. Pc3-e4 Dd8-e7 10. Lf1-d3 Lc5-b4† 11. Ke1-f1 
Een klein succesje voor zwart: op Ld2 volgt Pe3. Straks worden de zwarte stukken 
echter teruggedreven en dan gaat het er donker uitzien. 
Toch is Ld2 beter, want na Pe3 volgt gewoon De2, Ld2x, Kd2x met voordeel voor wit. 
11. …, d7-d6 12. h2-h3 Pg4-h6 13. a2-a3 Lb4-c5 14. Pe4xc5 d6xc5 
Pion e5 staat nu veilig, maar daartegenover heeft zwart veld d4 verkregen. 
15. g2-g4 Lc8-d7 16. Dd1-e2 Pc6-d4 17. Pf3xd4 c5xd4 18. f4-f5 Ld7-c6 
19. Th1-h2 0-0-0 20. b2-b4 Th8-e8 21. g4-g5 
Het gaat er steeds dreigender uitzien. Het is haast niet te begrijpen, dat zwart deze 
partij nog redt. 
21. . . . Pf6-g8 22. Lc1-f4 Kc8-b8 23. b4-b5 
Achteraf kan men dit vrijgeven van veld c5 als het keerpunt van de strijd 
beschouwen. Beter Dd2 gevolgd door a3-a4 -a5. 
23. . . . . Lc6-d7 24. a3-a4 De7-c5 25. Th2-f2 Pg8-e7 26. Lf4-c1 
Om met La3 voort te zetten. 
26 ....... Pe7xf5! 
Daar had zwart op geloerd: een stukoffer voor een paar pionnen om de witte 
pionnenfalanx te breken en het spel te openen. Aldus kan zwart van de ongunstige 
positie van de witte koning profiteren 
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Figuur 13 stand na 26. . . Pe7xf5! 

. 
27. Ld3xf5 Te8xe5 28. Lf5-e4 Ld7xh3† 29. Kf1-g1 Td8-e8 
30. De2-f3 Te5xe4 31. Df3xh3 Te4-e1† 
De kansen zijn inderdaad geheel gekeerd: de witte koning staat aan de aanval van 
zware stukken bloot, zwart beschikt over een gevaarlijke vrijpion, Ta1 en Lc1 staan 
op non-actief. 
32. Kg1-h2 d4-d3 33. Dh3-g3 Dc5-d4 
Geeft wit de gelegenheid zich even te herstellen 33. Df2x† was een beslissing de 
zwartspeler waardig: 34. Df2x, T8e2x 35. Kg3 (De2x, de2x) 35. ....... Tf2x 36. Kf2x d2! 
34. Lc1-b2 Vermoedelijk had zwart gedacht, nu met nog meer kracht Df2† te kunnen 
spelen, maar had na 35. Df2x, T1e2 de eenvoudige zet Tf1 over het hoofd gezien. 
34 ........Dd4xc4 
35. Ta1xe1 Te8xe1 

 

 
Figuur 14 Analysediagram na 41.   b6 
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Het volgende nummer zal rond half december verschijnen. 

Kopie graag opsturen voor 15 november 2021 naar 

redactie@correspondentieschaken.nl 

Remise op het voorstel van zwart. Ten onrechte, want zwart stond nog steeds veel 
beter. Na 36. Tf7x, beslist Te2† 37. Tf2, Dc2 38. Ld4, Tf2† 39. Lf2x, d2 
40. Da3, Df5 -of 40. De3. b6. 
Dat is zwak uitgedrukt. Zwart staat gewonnen na 36. Le5 De4 37. Lc7x† Kc8 38. Tg2 
d2 39. La5 Th1† 40. Kh1x d1D† 41. Kh2 b6. 

 
 
Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden. 
 
 

 
 

  

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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Gewijzigde tarieven ICCF toernooien 
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Statutenwijziging (concept) 
 

Vooraf 
 
 

1. De Vereniging werd opgericht bij akte verleden op negentien november 
negentienhonderd zesenzestig voor mr. ???, destijds notaris te ???. 

 
2. De statuten werden éénmaal/voor het laatst gewijzigd bij akte op vier 

augustus negentienhonderd vijfennegentig verleden voor mr. Jacobus 
Enkelaar, destijds notaris te '??7. 

 
3. De comparanten verklaren als volgt: 

 
a. in de Algemene Vergadering van de Vereniging gehouden op ??? 

tweeduizend eenentwintig werd besloten tot wijziging van de statuten; 
daarbij werd aan de comparanten opgedragen voor de uitvoering van 
het besluit zorg te dragen; 

 
b. de vergadering werd overeenkomstig de statutaire voorschriften 

(artikelnegentien) bijeengeroepen en het besluit werd overeenkomstig 
de statutaire voorschriften (artikel twintig) genomen; 

 
c. het besluit blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering; die 

notulen zijn op dat agendapunt in de gehouden vergadering direct 
vastgesteld en zijn door de voorzitter en secretaris getekend; de 
notulen (inclusief presentielijst), zijn aan deze akte gehecht ( ); 

 
4. ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze gewijzigd en luiden 

zij voortaan als volgt: 
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Naam vereniging : Nederlandse Bond van Correspondentieschakers 

Vestigingsplaats : Eindhoven 

Gemeente : Eindhoven 
 
 
 

Naam en oprichtingsdatum 
 
 

Artikel 1. 
 

De vereniging draagt de naam Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, 
kan als verkorte naam NBC voeren en is opgericht op 
negentien november negentienhonderd zesenzestig (19-11-1966). 

 
Zetel 

 
Artikel 2. 

 
1. De vereniging is gevestigd in de gemeente Eindhoven. 
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij 

de Kamer van Koophandel. 
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Artikel 3. 
 

1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het 
correspondentieschaakspel in al haar verschijningsvormen, binnen het 
verband van de International Correspondence Chess Federation (hierna: 
ICCF), 
waaronder begrepen andere correspondentie spelvormen waarbij gebruik 
wordt 
gemaakt van een (digitaal) schaakspel, of vergelijkbaar spelmateriaal en 
voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. aan te sluiten bij de ICCF; 
b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het 

correspondentieschaakspel; 
c. het vormen van een band tussen haar leden; 
d. het maken van reclame voor het correspondentieschaakspel a 
e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de ICCF; 
f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van 

het spelpeil van de leden van de vereniging; 
g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door 

het deelnemen aan de door de ICCF georganiseerde (individuele) 
toernooien; 

h. het verbreiden van de regels van het correspondentieschaakspel onder 
de leden; 

i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste 
staan; 

j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen 
Huishoudelijk Reglement. 



61 

 

 

 
 

Artikel 4 
 

1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, 
alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door 
de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan 
wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is 
toegekend. 

2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie en een 
continuïteitscommissie. 

3. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen 
rechtspersoonlijkheid. 

 
 

Leden en donateurs 
 

Artikel 5. 
 
 

1. De vereniging kent: 
a. seniorleden; 
b. juniorleden; 
c. donateurs. 

 
2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste 

januari van het verenigingsjaar de twintigjarige leeftijd hebben bereikt en die 
het correspondentieschaakspel actief beoefenen of beoefend hebben. 

 
3. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het 

verenigingsjaar de twintigjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die het 
correspondentieschaakspel actief beoefenen of beoefend hebben. 

 
4. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de 

ICCF, kunnen lid zijn van de vereniging. 
 

5. Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich 
bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. 

 
6. Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, maar zij hebben - 

behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden 
benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 15, lid 4 – 
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overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan 
seniorleden zijn toegekend en opgelegd. In afwijking van de 
contributieverplichting die geldt voor leden, betalen donateurs uitsluitend de 
donateursbijdrage. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben 
donateurs een adviserende stem. 

 
7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens 

bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" of “lid 
van verdienste” verlenen. 

 
8. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen 

en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en 
persoonlijk e-mailadres van de leden en donateurs zijn opgenomen, een en 
ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden 
alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de 
vereniging noodzakelijk zijn. 

 
9. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering 

geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid of de 
donateur die tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft 
gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten 
besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de 
vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking 
van gegevens aan de ICCF en gegevens die aan overheden of instellingen 
dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting. 

 
 

Aanmelding en toelating 
 
 

Artikel 6. 
 

1. Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en 
donateurs. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden 
gesteld bij besluit van het bestuur en/of bij reglement. 

 
2. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid ofjuniorlid kan de algemene 

vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een 
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
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3. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan 
te melden bij de ICCF. 

 
4. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten 

degenen die niet tot het lidmaatschap van de ICCF worden toegelaten, of 
van wie de ICCF het lidmaatschap heeft beëindigd. 

 
Algemene verplichtingen leden 

 
 

Artikel 7. 
 

1. De leden zijn verplicht: 
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging 

na te leven; 
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de ICCF na te 

leven; 
c. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de vereniging 
het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan 
voornoemde stichting; 

d. de belangen van de vereniging en/of van de ICCF niet te schaden; 
e. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve 

van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging 
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

 
2. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen 

tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene vergadering 
het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. 
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Contributie en andere verplichtingen leden 
 
 

Artikel 8. 
 

1. De senior- en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie, die bij besluit van 
de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden 
bepaald. 

 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
 

3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een 
entreegeld moeten betalen. 

 
4. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot 

betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind 
van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur 
hiervan afwijken. 

 
5. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot 

betaling van contributie. 
 

6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging 
aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na 
de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is 
hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de 
activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële 
verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 
vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 

 
7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 

vereniging is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, 
nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve 
de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het 
oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij 
naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs 
voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of 
deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 
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Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede 
van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die 
door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt 
ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding. 

 
Straffen 

 
Artikel 9. 

 
1. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, 

codes en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de 
belangen van de vereniging worden geschaad. 

 
2. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, 

reglementen - wedstrijdbepalingen daaronder begrepen - en/of met besluiten 
van organen van de ICCF, of waardoor de belangen van de 
correspondentieschaken in het algemeen en van de bonden in het bijzonder 
worden geschaad. 

 
3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de 

tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van 
strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1 en 2, de 
volgende straffen op te leggen: 

a. berisping; 
b. tuchtrechtelijke boete; 
c. schorsing 
d. ontzetting (royement). 

 
4. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement 

vastgestelde maxima. 
 

5. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven 
maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij 
geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de 
stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook 
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. 
Schorsing door de ICCF brengt schorsing als lid van de vereniging met zich 
mee, tenzij het een tijdelijke schorsing betreft. 
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6. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in 
ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de 
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

 
7. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. 

 
8. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het 

betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van 
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene is 
bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te 
gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering 
met meerderheid beslist. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, 
met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang 
heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het 
woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde 
vergadering door een raadsman te doen bijstaan. 

 
9. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid 

onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de ICCF. 
 

Einde van het lidmaatschap 
 

Artikel 10. 
 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de 

secretaris van het bestuur; 
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan 

worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de 
vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn 
gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de 
vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de 
ICCF verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting; zoals bepaald in artikel 9 lid 6, 7 en 8. 
 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken. 
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3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de 
datum waartegen was opgezegd. 

 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, 
te zijnen opzichte uit te sluiten. 

 
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na 
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de 
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 

blijven de contributie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 over het gehele 
verenigingsjaar verschuldigd. 

 
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het 

lidmaatschap onmiddellijk. 
 

9. Indien een lid door de ICCF uit het lidmaatschap is ontzet of het lidmaatschap 
op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van 
deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het 
desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

 
10. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het 

lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De 
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van 
de website en/of makkelijk toegankelijk gemaakt via andere 
communicatiemiddelen. 
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Bestuur 
 

Artikel 11 . 
 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn. 

 
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit 

een lijst van door het bestuur en/of ten minste vijf leden voorgedragen 
kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede 
leden van verdienste. 

 
3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een 

besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het 
bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht 
opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten 
kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 

 
4. Het lidmaatschap van het bestuur is tevens onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de kascommissie; 
b. (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie; 
c. het lidmaatschap van de continuïteitscommissie. 

 
5. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de 

overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg 
verdeeld. 

 
6. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden kan 

nader bij reglement worden geregeld. 
 

7. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het 
bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging 
eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. 

 
8. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene 

vergadering een opvolger. 
 

9. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de 
overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het 
aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal 
vacatures. In dat laatste geval zijn  
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de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één 
maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene 
vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane 
vacatures. 

 
10. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 

continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor 
de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen 
personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

 
11. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen. 
 

12. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering geschieden, mits alle in 
functie zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor 
het betrokken voorstel hebben uitgebracht. 

 
13. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 

daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt 
het besluit genomen door de continuïteitscommissie. 

 
14. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de 

voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
 

15. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur 
i. juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd. 

 
16. Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 
 

Taak en bevoegdheden van het bestuur 
 

Artikel 12. 
 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 

 
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 

vereniging en de daarmee verbonden organisatie. 
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3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval 
opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt 
toegepast. 

 
4. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft 
die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen 
geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is 
te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 
gevolgen daarvan af te wenden. 

 
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

 
6. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene 

vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met 
meer dan een door de algemene vergadering vastgesteld percentage zal 
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd. 

 
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot: 

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 
gelden; 

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
 
Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen 
beroep worden gedaan. 
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Vertegenwoordiging 
 

Artikel 13. 
 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit. 

 
2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 

voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan 
wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander 
bestuurslid. 

 
3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op 

grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht 
omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 

 
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan 

bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet 
niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking 
van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts 
door de vereniging worden ingeroepen. 

 
5. De uitsluiting, beperkingen en voor\Naarden gelden mede voor de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in 
artikel 12 lid 7 bedoelde handelingen. 

 
6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid 
niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het 
aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten. 
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Rekening en verantwoording 
 

Artikel 14. 
 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn 
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken dienen door alle 
bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen 
ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt. 

 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 

tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader 
geregeld bij het huishoudelijk reglement. 

 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de in lid 4 bedoelde commissie zich door 
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging 
te geven. 

 
6. De last van de in lid 4 en 5 bedoelde commissie kan te allen tijde door de 

algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van 
een andere commissie. 

 
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar 

lang te bewaren. 
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Algemene vergaderingen 
 

Artikel 15. 
 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen. 

 
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 14 lid 3 komen onder meer aan 

de orde: 
 

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; 
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 14 lid 3; 
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 14 lid 4; 
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 14 lid 3; 
e. de benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie en de 

continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar; 
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; 
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar; 
h. de toegestane afwijking van de begroting door het bestuur zoals 

bedoeld in artikel 12 lid 6; 
i. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; 
j. de verkiezing van de andere bestuursleden; 
k. de verkiezing van commissies; 
l. voorstellen van de zijde van het bestuur; 
m. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden; 
n. wat verder ter tafel komt. 

 
3. Andere algemene vergaderingen dan de in het vorige lid bedoelde 

jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of 
wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht. 

 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het 

aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door 
oproeping overeenkomstig artikel 16, of bij advertentie in tenminste één ter 
plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. 
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Bijeenroeping algemene vergadering 
 

Artikel 16. 
 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de (e- 
maí|)adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van ten minste 
veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 20 en 21. 

 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaalde in de artikelen 20 en 21. 
 

3. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan 
demogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te 
nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij 
gelden. 

 
Toegang en stemrecht 

 
Artikel 17. 

 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. 

Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 9 lid 5 - geschorste leden. 

 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 

vergadering. 
 

3. leder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem. 
 

4. De uitoefening van de stem van juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk 
vertegenwoordiger. 

 
5. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn 
eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden een stem uitbrengen. 

 
6. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht 

uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur 
kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid 
voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden. 
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7. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde 
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 
stemrecht kan uitoefenen. 

 
8. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de 

stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen 
aan de beraadslaging. 

 
9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste 
dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 
tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

 
10. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 3 hebben bestuursleden in 

de algemene vergadering tevens een raadgevende stem. 
 

Voorzitterschap - notulen 
 

Artikel 18. 
 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of 
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt 
één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook 
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding. 

 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na 
goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering 
alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. 
Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 15, lid 4, kunnen 
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 
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Besluitvorming 
 

Artikel 19. 
 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door 
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 
inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 

van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 
4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 

 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. 
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen 
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het voorstel verworpen. 
 

7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, 
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tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden 
zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend 
schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of 
schriftelijke stemming verlangt. 

 
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige  
 besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de  
 orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot  
 ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de  
 voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het  
 oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende  
 formaliteit niet in acht genomen. 

 
Statutenwijziging 

 
Artikel 20. 

 
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van 

een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste 
veertien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel 
tot statutenwijziging woordelijk is vermeld. 

 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de 
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid 
van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarin 
tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is 
niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen 
drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
Ontbinding en vereffening 

 
Artikel 21. 

 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 20 is van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot 
ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten minste 
tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten 
minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met 
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

 
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt 

door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot 
vereffenaar zijn aangewezen. 

 
3. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de bestemming 

van een eventueel batig saldo, waarbij bv. geldt dat dit aansluit bij een 
maatschappelijke doelstelling. 

 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In 
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden "in |iquidatie". 

 
 
 
 

Reglementen 
 

Artikel 22. 
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1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere 
reg|ement(en) vaststellen en wijzigen. 

 
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 

recht bevat, noch met statuten. 
 

Slotbepalingen 
 

Artikel 23. 
 

1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de 
website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze. 

 
2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of 

kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e- 
mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid 
uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te 
ontvangen. 

 
3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de 

leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel 
te bereiken plaats van de vereniging. 

 
4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere 

personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens 
wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch 
communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) 
voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter 
goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt 
gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel 
van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de 
stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan 
de beraadslaging. 
 

5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander 
reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

 
 

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 2 oktober 2021 
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