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SCHAAKSCHAKERINGEN № 44 
12e Jaargang № 4 - december 2022 

Beste correspondentie-schaakvrienden, 
Hierbij de 4de nieuwsbrief van dit jaar, met een compilatie van informatie van de 
afgelopen tijd. In dit nummer gedenken wij het overlijden op 19 oktober van ons 
erelid IM Cor van Wieringen. Zie het hoofdstuk “De laatste zet” met een 
gedenkwoord van Joop Jansen en één van de laatste partijen van Cor. 
Graag ook uw aandacht voor het speciale herdenkingstoernooi ter ere van Cor. 
Inschrijving is verlengd tot half december! Start is eind december. 

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. In dit nummer ook weer enkele leuke tekeningen van Alan de Geus. 

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 onderstaand 
adres. Ook op- of aanmerkingen, verbeteringen 
etc. kunt u naar het adres hieronder sturen. 

Kopie kunt u sturen naar: redactie@correspondentieschaken.nl 

Redactie: Henk Schulenberg en Anton Versteeg 

Nederlandse Bond van Correspondentieschakers 
: Postadres: Oude Grensweg 115 - 7552 GE Hengelo 
Email: mailto:secretaris@correspondentieschaken.nl  
Internet: www.correspondentieschaken.nl 
NL75 INGB 0001 3654 00 ◦ INGBNL2A ◦ KvK 40120015 
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Van de voorzitter Wim van Vugt 

Beste leden, 
 
Intussen is de zomer compleet voorbij en de dagen met lange avonden in de tuin 
of een terras liggen weer ver achter ons. Dus meer tijd om achter het schaakbord 
te zitten of een boek te lezen dat niet over schaken gaat. Echte zware 
herfststormen heeft Nederland nog niet hoeven ondergaan en de 14-daagse 
weersvoorspelling op mijn mobiel ziet er nog steeds "rustig" uit. Tijd om terug te 
kijken naar het afgelopen jaar genoeg. Wat is er zoal gebeurd? Recentelijk is Cor 
van Wieringen overleden, de man die jarenlang De Postduif elke maand in eigen 
beheer uitgaf, die ook jarenlange wedstrijdleider, bestuurslid en gedelegeerde is 
geweest en heel wat correspondentiepartijen heeft gespeeld (mijn bestand telt er 
1077). Afgelopen ALV werd hij nog onderscheiden met een erelidmaatschap. De 
komende AOW-23 zal tevens een herdenkingstoernooi zijn voor hem. 
 
Intussen zijn de groepen van het herdenkingstoernooi voor Nol van 't Riet bijna 
compleet klaar en de winnaars bekend, terwijl de finale van het 
herdenkingstoernooi van Leo Diepstraten bijna halverwege is. Daarnaast spelen 
heel wat leden in diverse andere toernooien en is de deelname aan 
vriendschappelijke landenwedstrijden nog steeds heel goed. 
Verder is een bestuurscommissie druk bezig geweest met de voorbereidingen 
van het volgende ICCF congres, dat in Amsterdam gaat plaatsvinden in augustus 
2023. Deze voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang: er moet veel geregeld 
worden om dit in goede banen te leiden en is zeker geen routineklus. Het laatste 
ICCF congres dat in Nederland plaatsvond, was in 1987 in Bloemendaal. En 
jaren daarvoor drie keer in Amsterdam (1959, 1956, 1955) toen er nog geen 
metro was en velen van ons nog niet eens geboren waren. 
  
Ook in dit nummer weer een aantal interessante partijverslagen en 
onbegrijpelijke kortsluitingen op het schaakbord. Bijvoorbeeld: hoe verzin je het 
om met wit je dame op h5 te zetten als er een zwart paard op f6 staat, of een 
"aanvalszet" f2-f4 die alleen je eigen stelling in één keer aan gort helpt? 
In elk geval, voor iedereen veel leesplezier en goede partijen toegewenst! 
  
Amici Sumus, 
Wim van Vugt (voorzitter) 
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Overige Bestuurszaken 

 
Onze penningmeester, Jan Vosselman, bericht het volgende: 
 
 
Het voldoen van financiële verplichting 2023 
 
Een aantal leden heeft inmiddels de contributie voor 2023 al voldaan, maar nog lang 
niet iedereen. 
 
Graag aandacht voor Huishoudelijk Reglement Artikel 2 
 De leden zijn verplicht de contributie te voldoen vóór 1 januari van het 
desbetreffende verenigingsjaar. 
 
Hierbij het verzoek om de al jaren ongewijzigde contributie (€ 35,- voor hoofdleden 
en € 20,- voor dubbelleden) over te maken op NL75 INGB 0001 3654 00 t.n.v. 
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers. 
 
 
 
Niet voldoen van financiële verplichting 2022 
 
Wegens contributie achterstand zijn acht leden afgevoerd: 
Na aanmaningen werd geen verder bericht meer vernomen. 

• Jan Geus 
• Jan Koek 
• Wijnand Kuijt 
• Mick Mulder 
• Mark Nieuweboer 
• Johan Prins 
• Dennis Slabinskii 
• Ron van Vuuren

r  
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ICCF Nieuwe ETL regels 
Hieronder een compactere formulering van wat de regels nu zijn na een ETL (tijdsoverschrijding) dan 
de wollige formulering van het oorspronkelijke congresvoorstel 2022-030. 
De schorsing gaat uitsluitend over inschrijven voor toernooien (registering). 
De regels daarvoor zijn: 
a) een ETL levert 30 dagen schorsing op, behalve
b) als er al een schorsing wegens ETL loopt: dan wordt de schorsing 90 dagen.
De (nieuwe) schorsing gaat onmiddellijk in nadat de ETL heeft plaatsgevonden.

This is to inform you of a change in rules. Based on Congress approval of Proposal 
2022-030, the following has been implemented on the server:  

A player who loses any game by exceeding a time limit (ETL) will now be restricted 
from registering for any new event on the server. The time period for that restriction is 
either 30 days or 90 days from the time of that ETL:  
(1) If the player is not already under such a restriction, then the time period is 30
days.
(2) If the player was already under such a restriction (involving either a 30- or 90-day
restriction) when the player's most recent ETL occurred, the restriction is for 90 days
from the most recent ETL.
This rule change just went into effect.

Amici Sumus,  
Dennis Doren, ICCF Rules Commissioner 

Opmerkingen Wim van Vugt 
Dit nieuwe reglement is met grote meerderheid aangenomen op het ICCF congres in 
Glasgow 2022 wegens de vele ETL’s van de laatste jaren, waarbij men meestal een 
glad verloren partij expres door tijdsverlies liet doodbloeden i.p.v. netjes op een 
sportieve manier op te geven. Er kwam na zo’n ETL altijd een heel circus aan 
onderzoeken op gang om na te gaan of de speler wellicht overleden was of zich had 
teruggetrokken en er volgde pas een sanctie als de betreffende speler meer dan 
50% van zijn partijen in hetzelfde toernooi zo afrondde. En er was een heel scala aan 
redenen voor terugtrekken: allowed withdrawal, unallowed withdrawal, silent 
withdrawal elk met zijn eigen consequenties voor de spelers, soms met een flink pak 
arbitrages van partijen die ineens allemaal stopgezet waren. Dat hele circus is nu 
van tafel. 
Wie geen schorsing wil oplopen, doet er verstandig aan om een verloren staande 
partij bijtijds op te geven. Wie zich terug wil trekken: dat kan alleen ongestraft vóór de 
startdatum van een toernooi, niet meer als het toernooi al gestart is. Dan levert 
terugtrekken allemaal nullen en ratingverlies op. Als het nodig is om een bepaald 
toernooi te stoppen (bijvoorbeeld wegens teveel drukte thuis, op het werk of teveel 
partijen), heb je nog drie betere mogelijkheden: a) vakantie opnemen en kijken of na 
een maand het probleem kleiner is geworden; b) remise aanbieden of c) de partijen 
opgeven, maar vooral niet door ETL dood laten bloeden. Dat laatste wordt vanaf nu 
gestraft met een schorsing. 
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Van de Wedstrijdsecretaris Joop Jansen 

1. Normen en Titels
Sinds de vorige nieuwsbrief: 

• 10-9: Anton Versteeg heeft een tweede CCE norm gehaald en daarmee de
titel verdiend. Zie: https://www.iccf.com/event?id=97960.

• 20-9: Aart Kögeler scoort een CCM norm in ons eigen Nol van 't Riet
herdenkingstoernooi. Hij komt daarmee ook aan kop.
Zal hij er alleen met de hoofdprijs vandoor gaan.....?! In ieder geval proficiat 
met deze norm, Aart! Zie: https://www.iccf.com/event?id=93588 

• 24-9: In het 12de Europese Team Championship Semifinal 3 Bod 1 heeft Johan 
Engelen een IM norm gescoord en daarmee de titel gekregen.
Zie: https://www.iccf.com/event?id=93787.

• 19-10: In het 12th European Team Championship Semifinal 3 Bord 5 heeft 
Johnny Fluit een norm voor ICCF-IM gehaald.
Zie de kruistabel op https://www.iccf.com/event?id=93791.

• 5-11: In WS/MN/B/45 heeft Aart A. van de Peut genoeg punten gehaald voor 
een CCM norm. Zie: https://www.iccf.com/event?id=96372.

• 7-11: Franck Steenbekkers heeft een tweede CCE norm gehaald en daarmee 
de titel verdiend. Zie: https://www.iccf.com/event?id=97960.

• 19-11 In de Champions League 2021 C6 Bord 3 heeft Erik van Dijk een  CCM 
Norm gehaald. Zie: https://www.iccf.com/event?id=95539.

• 22-11: In het 12th European Team Championship Semifinal 3 Bord 3 heeft 
Daniel Brorens een IM en een SIM norm gehaald!
Zie: https://www.iccf.com/event?id=93789.

• 28-11 Menno Beetsma heeft in WS/CCM/A/19 een CCM norm gehaald en 
daarmee ook de titel verdiend. Zie: https://www.iccf.com/event?id=92762.

Iedereen hartelijk gefeliciteerd!! 

Amici Sumus, Joop 

https://www.iccf.com/event?id=97960
https://www.iccf.com/event?id=93588
https://www.iccf.com/event?id=93787
https://www.iccf.com/event?id=93791
https://www.iccf.com/event?id=96372
https://www.iccf.com/event?id=97960
https://www.iccf.com/event?id=95539
https://www.iccf.com/event?id=93789
https://www.iccf.com/event?id=92762
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2. De laatste zet † 
Op 19 oktober jongstleden is ons erelid, Cor van Wieringen overleden. 
 
In november vorig jaar kreeg ik een, bijna mysterieus, e-mailtje dat hij het één na 
laatste blad, zijn Postduif had uitgebracht. Meteen de telefoon gepakt en Cor 
gebeld. Hij liet me toen weten dat hij slechte berichten had gekregen van de artsen. 
Hijzelf had het gevoel niet lang meer te leven had. Maandelijks had ik contact met 
hem; langzaamaan knapte hij méér op dan hijzelf verwacht had. In mei werd hij, 
samen met mij tot erelid van onze bond benoemd. Cor was niet aanwezig. Ik gaf 
meteen aan heel graag de oorkonde te willen uitreiken. Dit deed ik enkele weken 
daarna in Cor zijn woning; voor insiders al lang bekend, zijn woonboot. Natuurlijk in 
aanwezigheid van zijn dochter Laura en zijn katten. Deze laatste sierde hij jarenlang 
op foto’s in de Postduif, zoals hij ook, al meer dan 10 jaar terug bij mij foto’s maakte 
over schaakcuriositeiten die hij dan publiceerde. Ja Postduif was zijn kindje. In 2011, 
Cor was al jarenlang wedstrijdleider en “hoofdredacteur/drukker” van de combinatie 
Schaakschakeringen, ons oude bondsblad en zijn nieuw, in kleur uitgebrachte blad 
“de Postduif”. Eerst in A4 formaat, later in een mooi boekje. Onze penningmeester in 
die tijd vond de uitgaven té hoog worden voor de Postduif en stelde in de rumoerige 
algemene ledenvergadering in het Max Euwe centrum voor te stoppen met het blad 
en e.e.a. digitaal te verzenden. Cor was een felle tegenstander en besloot dezelfde 
dag zijn bestuursfunctie neer te leggen. Een onrustige tijd brak aan, maar onder 
leiding van Arjen Oudheusden werden zaken weer op de rails gezet. Cor mocht zijn 
blaadje zelf uitbrengen en leden konden daar wel of geen, gratis, gebruik van maken 
zonder kosten voor de NBC. M.a.w. Cor drukte de meer dan 200 boekjes, 
maandelijks op eigen kosten en verzond ze op eigen kosten! De meningen over het 
boekje varieerde van prachtig, ik kijk er elke maand naar uit, tot totaal overbodig, en 
alles wat er tussen ligt! Cor was al heel lang lid; zover we kunnen nagaan ongeveer 
1977. Vele jaren was hij algemeen wedstrijdleider. Na het stoppen van Nol van ’t Riet 
vanwege problemen met zijn gezondheid werd hij ook delegeerde van ons land. En 
in die tijd vroeg hij mij of het niets was voor mij, of ik in het bestuur wilde komen. Ik 
organiseerde toen reeds alle vriendschappelijke landenwedstrijden, wat ik met veel 
plezier deed. Cor was een gedreven, ook wel eigengereide man. Als hij iets in zijn 
hoofd had liet hij zich niet op andere gedachtes brengen; dit leidde begrijpelijk ook 
wel eens tot fricties binnen het bestuur. Maar Cor stond voor wat hij vond! Heel veel 
tijd investeerde hij in zijn passie. Hijzelf schopte het tot IM. Anton, onze 
hoofdredacteur zal een van zijn partijen analyseren, zie achter dit artikel. Verder wil 
ik toch zeker ook melden hoe gul Cor was. Als ik zijn kennis/ideeën vroeg voor het 
houden bv van een groot jubileum of Memorialtoernooi (denk aan Nol van ’t Riet 
toernooi…..). Cor had meestal niet zo veel schokkende ideeën maar maakte wel een 
substantiële bijdrage aan zo een toernooi over. Oók daar zijn we Cor veel dank aan 
verschuldigd. En zeker zullen we Cor gedenken in een Memorialtoernooi! Hier staat 
reeds een aankondiging van in Uw mailbox. Op 26 oktober hebben Wim, onze 
voorzitter en ondergetekende Cor naar zijn laatste rustplaats mogen begeleiden. 
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COR, BEDANKT VOOR ALLES WAT JE VOOR DE NBC HEBT GEDAAN.  
RUST ZACHT. 
 
AMICI SUMUS Joop 
 
Cor van Wieringen speelde zijn laatste partijen als correspondentieschaker in de 
vriendschappelijke interland Benelux-Engeland, gestart op 32-7-2021, op 2 borden. 
Hij speelde 3 remises en won er één: 
 
IM Cor van Wieringen (2237) – CCE Alan B. Sutton (2170) 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 e5 5. Pb5 d6 6. P1c3 a6 7. Pa3 Le7  
8. Pc4 b5 9. Pe3 Pf6 10. g3 O-O 11. Lg2 b4 12. Pcd5 Pxd5 13. Pxd5 Lg5  
14. Lxg5 Dxg5 15. O-O Tb8 16. Dd3 a5  
Tot zover vaker gespeeld. Wit speelt hier meestal rustig a3 of c3, maar Cor pakt het 
agressiever aan: 
17. f4 Dd8 18. f5 Pe7 19. Pe3 f6 20. Tf2 Kh8 21. Td1 Tb6 22. c4 Dc7  
Zie diagram links. En passant slaan lijkt hier beter. Nu komt zwart langzaam maar 
zeker slechter te staan. De zwarte dame doet een aantal pogingen zich met het spel 
te bemoeien, maar slaagt daar in het geheel niet in. 

23. Tfd2 Dc5 24. b3 Pc6 25. Kh1 Td8 26. g4 a4 27. Pd5 Tb7 28. Dh3 Tf8  
29. Td3 Da5 30. Dh5 Dd8 31. c5 Pd4 32. Pf4 dxc5 33. Pg6+ Kg8 34. Lf1 h6  
Zie diagram rechts. Als zwart op g6 slaat volgt:  35. Td4x ed4x 36. Lc4+ Tf7 37. fg6x. 
35. h4 Tb6 36. Tg3 Td6 37. Lc4+ Kh7 38. Pxf8+ Dxf8 39. Te1 Lb7 40. Kg1 La6 41. 
Dg6+ Kh8 42. Lxa6 Txa6 43. g5 axb3 44. axb3 Ta3 45. gxh6 gxh6 46. Dh5 Txb3 
47. Tg6 Kh7 48. Kh1 Th3+ 49. Kg2 Tc3 50. Tg1 
Zwart wacht het einde niet af. 
1-0 
Een goede partij van Cor. 
 

Stand na 22. . . . Dc7 Stand na 34. . . . h6 
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Pierre M. V. E. Smeets† 

 
Begin November is Pierre Smeets 1949-2022) overleden. 
 
Hij was als bordschaker veelvoudig kampioen van Dordrechtse schaakclubs 
En boekte veel successen in diverse schaaktoernooien. 
Als correspondentieschaker nog niet veel gespeeld. 
Een winstpartij van hem uit de interland Benelux – Rusland gespeeld in 2020/21: 
 
P. M. V. E. Smeets (1800 Provisional) - Vladimir Alekseevich Polubabin (2018) 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 d5 3. g3 c6 4. Lg2 Lf5 5. c4 e6 6. Pc3 Pbd7 7. Db3 Db6 
8. c5 Dxb3 9. axb3 a6 10. b4 Tc8 11. h3 h6 12. g4 Lh7 13. Lf4 Le7 14. Pd2 Ld8  
15. Ld6 Le7 16. Lg3 O-O 17. Pb3 Ld8 18. Pa5 Lc7 19. Pxb7 Lxg3 20. fxg3 e5  
21. O-O-O Tce8 22. Thf1 Te7 23. Pa5 Te6 24. dxe5 Pxe5 25. b3 g5 26. Kb2 Kg7 
27. Ka3 Lg6 28. Td4 h5 29. e4 dxe4 30. Pxe4 Lxe4 31. Lxe4 hxg4 32. hxg4 Pfxg4 
33. Td2 Th8 34. Te1 Tf6 35. Tde2 Th2 36. Txh2 Pxh2 37. Ka4 Phg4 38. Te2 Tf1 
39. Ta2 Tf6 40. Pc4 Tf1 41. Lg2 Te1 42. Ka5 Pxc4+ 43. bxc4 Pe5 44. Kxa6  
 
1-0  

Pierre Smeets  (Foto René Olthof)  

bron: schaaksite.nl 

https://www.iccf.com/event?id=86525
https://www.schaaksite.nl/2022/11/10/pierre-smeets-1949-2022/
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3. Herdenkingstoernooien 

Nol van ‘t Riet Memorial 

Groep A. https://www.iccf.com/event?id=93109 
 
De invitatiegroep, groep A, werd natuurlijk vervelend getroffen door het, toch 
plotselinge overlijden van Cor. Eric Ruch, onze ICCF president schreef me (behalve 
zijn condoleances!) dat hij op zondag nog een zet van hem had gehad. Op 
woensdag reeds overleden. Ze hadden een leuke stelling die hij graag had willen 
uitspelen. 
 
IM Cor van Wieringen(2237) - SIM Eric Ruch(2443) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Pf6 5. d3 d6 6. O-O O-O 7. Pbd2 a5 8. h3 h6  
9. Te1 Le6 10. Lb5 La7 11. Pf1 Pe7 12. Pg3 c6 13. La4 b5 14. Lc2 a4 15. d4 Pg6  
16. Le3 Te8 17. Dd2 Lb6  
Tot zover gelijk aan de Snelschaak partij, gespeeld in 2021 in het WK Blitz in 
Warschau op 29-12-2021 tussen Denis Kadric (2572) en David W L Howell(2646) 
waar wit verder ging met 18. a3 en won.  
18. b3 Lc7 19. Ted1 De7 20. bxa4 bxa4 21. c4 Lxc4  
22. Pf5 Df8 23. dxe5 Pxe5 24. Pxh6+ gxh6 25. Lxh6 De7 26. Dg5+ Pg6 27. e5 Pe4 
28. Dxe7 Txe7 29. Lxe4 d5 30. Lxg6 fxg6 31. Lg5 Te6 32. Lf6 c5 33. Tdc1 Tc6  
34. Tc2 Ld3 35. Td2 c4 36. Tc1 Taa6 37. Tdd1 La5 38. Pd4 Txf6 39. exf6 Kf7  
40. h4 Tb6 41. a3 Kxf6 42. Pc6 Txc6 43. Txd3 Ke5 44. Kf1 d4 45. h5 g5 46. Th3 g4 
47. Tg3 Ld2 48. Td1 Lh6 49. Txg4 c3 50. Tgxd4 c2 51. Td5+ Ke6 52. Ke2 cxd1=L+ 
53. Txd1 

Ondanks de 3 witte pionnen tegen de loper is de stelling remise. 
De witte pion op a3 gaat verloren na 53. . . Tc2+ 54. Kd3 Ta2. 
De arbitrage had ook remise als uitslag. 
 

Slotstelling 

https://www.iccf.com/event?id=93109
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SIM Tim Harding is de winnaar met 6½ uit 10! Er staat nog een partij open van Eric 
Ruch tegen Leo Lahdenmäki, maar die kan de einduitslag aan de top niet 
veranderen. De vrouwelijke deelneemster IM Luz Marina Tinjacá Ramirez is als 
tweede geëindigd opeen half punt, gevolgd door GM Artis Gaujens met 5½ uit 10. 
 
Groep B. https://www.iccf.com/event?id=93587 
 
Er staan nog twee partijen open. De winnaar is bekend. Wolfgang Junge heeft het 
toernooi met 9½ punt gewonnen. Wim van Vugt, ja ja onze voorzitter, staat nu 
tweede met 9 punten. Partenie Mihai kan bij winst op onze Henk ook op 9 punten 
eindigen. Wim zal dan waarschijnlijk derde worden, vanwege een iets mindere SB. 
Het prijzengeld wordt in dat geval gedeeld. Mooie prestatie WIM! 
Zie ook het verslag van Wim hieronder. 
 
Groep C. https://www.iccf.com/event?id=93588 
  
Onze Aart wint deze groep! Aart Kögeler is reeds uitgespeelt en heeft 9½ punt.  
Arifin Salomo kan nog gelijk komen als hij zijn laatste partij van deze groep weet te 
winnen. Deze partij is “pas” 58 zetten  en kan dus nog best even duren….. 
5 Spelers hebben reeds 9 punten maar die zijn uitgespeeld. 

Leo Diepstraten Memorial Finale https://www.iccf.com/event?id=97970 

Deze groep is in juni van dit jaar begonnen. Men speelt 2 partijen tegen elkaar.  
Dus in totaal 30 partijen in een groep van 6 spelers. 
Twee van de 8 geëindigde partijen zijn gewonnen door Robert Booij en Tobi van 
Scheijndel. Aart Budding was beide keren het slachtoffer. 

Algemene Open Web 23, IM Cor van Wieringen Memorial 

Zoals vermeld op pagina 1, is de inschrijving verlengd tot half december. De start van 
dit herdenkingstoernooi, dat is ondergebracht in het Algemeen Open Web 2023, is 
niet veranderd en blijft eind december van dit jaar.  
Hieronder  de aankondiging van dit toernooi: 
 
Algemene Open Web 23, IM Cor van Wieringen Memorial 
 
Cor legt zich jarenlang toe op het correspondentieschaak: als bestuurslid (1997-
2011) van de NBC, waarvan hij in 1977 lid werd, als toernooidirecteur en 
internationaal arbiter, als nationaal afgevaardigde en als actief sterke schaker (IM-
titel), die vele malen in het Nederlands kampioenschap heeft gespeeld. Ook heeft hij 
jarenlang meegewerkt aan publicaties in Schaak Schakeringen en was hij 20 jaar 
verantwoordelijk voor de maandelijkse uitgave van De Postduif in eigen beheer.  
 

https://www.iccf.com/event?id=93587
https://www.iccf.com/event?id=93588
https://www.iccf.com/event?id=97970
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Hij was een vaste sponsor van de activiteiten van NBC. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 9 april 2022 is hij op grond van deze verdiensten 
voorgedragen en bevestigd als tot erelid van de NBC. 
 
Prijzen geld voor de finale: 
 

• Eerste plaats: 300 Euro 
• Tweede plaats: 200 Euro 
• Derde plaats: 100 Euro 

 
 Afhankelijk van de aanmeldingen zal er 1 of meerdere groepen georganiseerd 
worden.  Mochten er meerdere groepen komen zal er een finale groep georganiseerd 
worden. 
 
De grootte van de groep of groepen en eventuele finale groep is afhankelijk van de 
aanmeldingen. De deelname is kosteloos 
 
U heeft 50 dagen voor 10 zetten en 45 dagen verlof per jaar 
 
Inschrijven kan tot 15-12-2022. 
 
De officiële start datum is 31-12-2022 en deze ronde zal beëindigd worden op 
 31-12-2024. partijen die dan nog niet beëindigd zijn zullen worden gearbitreerd. 
Inschrijven via Jos van Doorn:  josccschaak@gmail.com 
Inschrijven niet naar Jan Bart! 
 
Meer over dit toernooi in de komende nummers. Stay tuned! 
 
 
 
AMICI SUMUS Joop  

mailto:josccschaak@gmail.com
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4. Jubileumtoernooien 

NBC Jubileum toernooi 

Groep A https://www.iccf.com/event?id=95662 

Al 92 beëindigd. En wat denkt U; juist ja allemaal remise…..ik ben benieuwd of er 
nog partijen beslist worden…. Er staan nog maar 13 openstaande partijen….waarbij 
Ferry Lunek er nog 5 heeft openstaan! KOM OP Ferry! Pak er minstens één!! 

Groep B https://www.iccf.com/event?id=95661 

In deze groep zijn er nog meer partijen beslist. En gelukkig ook een aantal winsten! 
Vinzenz Kueng  heeft al 3 partijen gewonnen en staan fier op kop. Wel kan hij nog 
ingehaald worden…..er staan tenslotte nog 9 partijen open. Curtis Wilkinson heeft er 
7 van open staan! Bernard Holtrop staat momenteel 2de met 8 punten ( én een CCE 
en CCM norm!) Keurig Bernard! Ook Tobi van Scheijndel staat met +1 er heel goed 
voor! 

Groep C https://www.iccf.com/event?id=95649 

In deze groep nog 4 openstaande partijen.  Nu staat Stephan Brault bovenaan met 
vier overwinningen. Hij is echter nog niet zeker van de eindoverwinning. O.a. Jannick 
Kuijpers kan ook nog op 9 punten komen. We zullen moeten afwachten hoe de 4 
partijen zich ontwikkelen. 

Groep D https://www.iccf.com/event?id=95648   

In deze groep gaan 2 spelers aan de leiding met nu al 9½ punt. Beiden, Alfredo 
Ricardo albesa en Janusz Szopa, hebben nog 2 partijen open staan. Wordt dus een 
spannende strijd dus! Zij hebben beiden al 7 partijen gewonnen! Voorwaar een 
goede prestatie! 

Groep E https://www.iccf.com/event?id=95647 

Arendijus Dyra! Ja 13½ uit 14 partijen….dan ben je een échte winnaar! Hij speelde 
maar één remise tegen Daniel Freire, die echter wel van onze landgenoot Peter 
Velthuis verloor. Peter staat 2de met 12 uit 13 met nog een lopende partij! Een mooie 
prestatie Peter! Kijk eens waar ik in groep A mee begon…allemaal remises. 
In deze groep echter bijna geen remises…allemaal beslissingen! HEEL LEUK!! 
 
AMICI SUMUS Joop 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=95662
https://www.iccf.com/event?id=95661
https://www.iccf.com/event?id=95649
https://www.iccf.com/event?id=95648
https://www.iccf.com/event?id=95648
https://www.iccf.com/event?id=95647
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Van de Wedstrijdleider Jan Bart van Daatselaar 

1. Vriendschappelijke Wedstrijden 
Op dit moment lopen er 8 vriendschappelijke wedstrijden. 

1. Cuba – Nederland 2020, deze wedstrijd hebben we verloren, 
2. Engeland – BeneLux 2021, deze wedstrijd hebben we flink gewonnen, 

+75 score, 
3. Canada – Nederland 2021, +1 score, gaat nog spannend worden, 
4. Australië – Nederland 2021. Deze wedstrijd hebben we gewonnen, 
5. Tsjechië – BeNeLux 2022. +3 score, gaat nog spannend worden, 
6. Zuid Amerika – BeNeLux 2022, +11 score, maar nog ruim 100 partijen 

open, 
7. Cuba – Nederland 2022, net begonnen op 39 borden, 
8. Filipijnen – Nederland 2022, net begonnen op 35 borden, 
9. Frankrijk – Nederland 2022, net begonnen op 50 borden. 

 
De volgende wedstrijd is geëindigd: 
Nederland – Spanje, gewonnen 51½  – 44½  
 
Op het programma staan de volgende wedstrijd: 

• Polen, startdatum 31 januari. 

2. World Team Cup. 
De 2de ronde is op 10 september begonnen, en het BeNeLux team speelt tegen 
Argentinië en Roemenië. 
Alle partijen tot nu toe in remise geëindigd, behalve op bord 1 tegen Argentinië, op 
papier de zwakste van de drie, waarbij onze Luxemburgse speler met wit zijn Dame 
weggaf op de 10de zet, jammer. 

3. Thematoernooien 
Beëindigde toernooien: 
Geen 
 
Lopende toernooien: 
 
Siciliaan halve finale, begonnen op 31 augustus 2021. 

• SF1: gewonnen door Jan Bart van Daatselaar, 2de plaats, Huib Nieuweland 
• SF2, nog 4 partijen open, die bepalend zijn voor de einduitslag. 
• SF3: gewonnen door Bert van Oudvorst, 2de plaats Anton Visser. 

 
Weens halve finale, begonnen on 30 april, nog 14 lopende partijen. 
Caro-Kann Finale, begonnen op 31 juli 2022 
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Italiaans halve finale, begonnen op 21 augustus 2022. 
Leningrad Dutch finale begonnen op 31 augustus 2022 
 
Voor 2023 staan de volgende thema toernooien op het programma: 
 

• Aangenomen Dame Gambiet, D27, met de beginzetten: 1.d4 d5 2.c4 
dxc4 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6. 0-0 a6, startdatum 31 maart 2023 

• Grünfeld Verdediging, D83, met de beginzetten: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 
d5 4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0 

4. Snelschaaktoernooi 2022 
Toernooi begonnen op 21 oktober, met twee groepen  Enkele partijen zijn al klaar, 
waarbij in een partij 54 zetten zijn gedaan in 7 dagen! 

5. Laddertoernooi 2022 
De derde ronde van het ladder toernooi was op 28 februari begonnen. 
Bij het schrijven van dit artikel waren er 32 van de 36 wedstrijden beëindigd. 
Aanvallers Marcel Knigge, Arie Ketelaars, Frans Weseman, Ronald Bieringa, Sjoerd 
de Rave en Tobi van Scheijndel hebben hun wedstrijd gewonnen en stijgen daardoor 
op de ladder. 
Verdedigers, Arjo Schreuders, Peter Groot, Peter Metsemakers, Joost van Dam, 
Arnold Braam, Peter Leijen, Ber Dahlkamp, Anton Versteeg, Martin Brinkman en 
Wim Sijsjes,  behouden hun plaats op de ladder. 
 
Het volgende laddertoernooi begint op 28 februari 2023. 
Inschrijving hiervoor begin volgend jaar. 
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Van de Wedstrijdleider Jos van Doorn 

 
Het eind van het jaar komt er weer aan maar of het een leuke sinterklaas is geweest 
dan wel de Kerst ? 
In elk geval veranderd er iets voor mij namelijk stop ik als algemeen wedstrijdleider, 
aangezien er iets veranderd betreffende mijn werk. 
Maar  laten we eens beginnen met de: 

Algemeen Open Web 2022 
Eerste drie plaatsen in elke groep kwalificeren zich voor de finale. 

SF1 

https://www.iccf.com/event?id=96217 
 

# 
NK Veteranen 22 
SF1 Rat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot % Wins SB RG Pl. 

1 CCE JB v Daatselaar 2360   ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 7 70% 4 28,25 0 3 

2 Peter Leijen 2178 ½   ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 1 1 5½ 55% 3 22,50 0 5 

3 CCE Giel Massy 2162 ½ ½   ½ ½ 1 0 ½ 0 1 1 5½ 55% 3 21,50 0 6 

4 Anton Versteeg 2115 ½ ½ ½   1 ½ ½ ½ 1 1 1 7 70% 4 28,50 0 2 

5 Huib Vriens 2061 ½ ½ ½ 0   . ½ 1 ½ 1 1 5½ 61% 3 21,00 1 4 

6 Jannick Kuijpers 1985 ½ 1 0 ½ .   . 0 1 1 1 5 63% 4 18,00 2 7 

7 Arie Ketelaars 1957 ½ ½ 1 ½ ½ .   1 1 1 1 7 78% 5 28,50 1 1 

8 Ber Dahlkamp 1836 0 0 ½ ½ 0 1 0   1 1 1 5 50% 4 16,75 0 8 

9 Rob Bes 1818 0 1 1 0 ½ 0 0 0   ½ 1 4 40% 3 14,50 0 9 

10 J.A. de Boer 1715 0 0 0 0 0 0 0 0 ½   1 1½ 15% 1 2,00 0 10 

11 Jos Vaessen 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 0,0 0,00 0 11 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=96217
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SF2 

https://www.iccf.com/event?id=96218 
 
# AOW 22 SF2 Rat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot % Wins SB RG Pl. 

1 Ron Marcelis 2311   ½ 1 . ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 6½ 72% 4 23,50 1 1 

2 Tobi van Scheijndel 2231 ½   1 . 1 . ½ . ½ ½ 1 5 71% 3 20,50 3 4 

3 Peter Drost 2161 0 0   0 ½ ½ 1 . ½ ½ 1 4 44% 2 15,25 1 9 

4 Ron A. van Neijhof 2125 . . 1   ½ ½ 1 . ½ ½ 1 5 71% 3 19,25 3 5 

5 CCE Aart Kögeler 2057 ½ 0 ½ ½   ½ ½ 1 0 1 1 5½ 55% 3 19,00 0 3 

6 Krine A. Faber 2005 ½ . ½ ½ ½   1 ½ 0 ½ 1 5 56% 2 18,25 1 6 

7 Gerard A. Lonnee 1938 ½ ½ 0 0 ½ 0   1 ½ ½ 1 4½ 45% 2 15,50 0 8 

8 Hans Kemperman 1885 0 . . . 0 ½ 0   . 0 1 1½ 25% 1 2,50 4 10 

9 Kjeroen Struben 1800 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ .   ½ 1 6 67% 3 25,50 1 2 

10 Peter Velthuis 1763 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½   1 5 50% 1 16,25 0 7 

11 Henk Miedema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 0,0 0,00 0 11 

SF3 

https://www.iccf.com/event?id=96219 
 
# AOW 22 SF3 Rat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot % Wins SB RG Pl. 

1 CCE Hans Galjé 2242   ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ . 1 6 67% 3 25,50 1 5 

2 Jan Severins 2240 ½   ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ . 1 6½ 72% 4 27,50 1 4 

3 CCE Martien Taffijn 2132 ½ ½   ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 7 70% 4 26,75 0 2 

4 Bernard Holtrop 2127 ½ ½ ½   ½ ½ 1 1 1 . 1 6½ 72% 4 28,50 1 3 

5 Henk Vleer 2052 ½ 0 0 ½   ½ ½ 1 0 1 1 5 50% 3 15,00 0 8 

6 Wim H.J. Kruimer 2024 0 ½ ½ ½ ½   ½ ½ ½ 1 1 5½ 55% 2 21,25 0 6 

7 Eric Veld 1932 ½ 0 ½ 0 ½ ½   1 0 1 1 5 50% 3 15,25 0 7 

8 Jo Engels 1891 0 0 0 0 0 ½ 0   0 0 1 1½ 15% 1 2,75 0 10 

9 
Klaas van de 
Werfhorst 1800 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 1   1 1 7 70% 5 26,00 0 1 

10 Peter Rotte 1778 . . 0 . 0 0 0 1 0   1 2 29% 1 1,50 3 9 

11 Henk Miedema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 0,0 0,00 0 11 
 
 
 
 
 
  

https://www.iccf.com/event?id=96218
https://www.iccf.com/event?id=96219
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Hoe het mij vergaan is in het Nol van ’t Riet Memorial 

 
door: Wim van Vugt 
 
Toen ik mee mocht doen in groep B, een groep met spelers met ratings tussen 2300 
en 2360, realiseerde ik me meteen dat in zo’n homogene groep met 17 min of meer 
even sterke spelers het heel lastig is om boven te komen drijven. Verzin een list, om 
met Tom Poes te spreken en dat deed ik. Met zwart speelde ik als verrassing het 
Hollands, Leningrader systeem, wat ik nog nooit eerder had gespeeld. Maar ik had 
zojuist twee uitstekende net verschenen boeken van Mihail Marin hiervoor 
aangeschaft en bestudeerd, dus kon die sprong in het diepe wel maken, dacht ik. 
Met wit speelde ik in drie partijen het Weens, een slappe opening met weinig 
winstperspectief, behalve als je de Dracula variant kiest met 1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 
Pxe4 4.Dh5 dat meestal ontaardt in een totaal onoverzichtelijke strijd waarin zwart 
een kwaliteit offert voor gigantische aanvalskansen. Met een beetje geluk sla ik die 
aanval af en sta dan een kwaliteit voor in het eindspel, was mijn gedachte. Ik had in 
de 90-er jaren ooit een thematoernooi gespeeld met deze gruwelijk moeilijke variant 
en wilde wel een feestje.  
Helaas, niemand ging erop in en in deze partijen kwam ik vervolgens alle drie slecht 
tot vrijwel verloren te staan. Het is een wonder dat ik ze voor de poorten van de hel 
met een drie remises heb weten weg te slepen. Intussen liepen ook de Leningrader 
partijen ook niet florissant maar wel net genoeg voor remise, dus ook die verrassing 
leverde niets op. 
Met wit spelend tegen Robert Booij kwam er een Spaanse opening op het bord 
waarin we een wilde variant speelden met wederzijdse kansen die aan het eind 
verkeerd voor mij leek uit te pakken.  

Het lijkt erop dat c-pion niet meer tegen te houden is en zwart kan opgeven. 
Totdat ik een reddende zet wist te vinden  die toch nog net remise was. In deze 
schijnbaar verloren positie offerde ik mijn paard voor de c-pion:  

Stand na 41. . . . c5 
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42.Pxc5!! waarna het na 42…Lxc5 43.Ke4 remise is, met een loper minder. 
 
Uiteindelijk vond ik drie witpartijen waarin ik een voordeel wist te bespeuren en daar 
alle energie op zette om te zien of ik hier een winst uit kon peuren. In één partij kreeg 
ik het vreemde systeem dat tegenwoordig aangeduid wordt met "De Leeuw": 1.e4 d6 
2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7. Nog nooit eerder op het bord gehad, maar gelukkig had ik 
hierover het boek van Jerry van Rekom en Leo Jansen en begon druk te zoeken 
naar de beste aanpak, waarna ik besloot tot de meest agressieve maar risicovolle 
aanpak met 4.f4. Dit resulteerde na wat verwikkelingen in een eindspel dat ik met 
nauwkeurig spel uiteindelijk wist te winnen. 
 
In de andere twee partijen wist ik dat mijn tegenstanders graag met zwart de 
Grünfeld verdediging spelen: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5. Dit is een zeer solide 
actieve methode die ik zelf ook diverse keren heb gespeeld en ook hier moest ik dus 
een list verzinnen. Die bestond uit de zet 3.f3 in plaats van 3.Pc3. Het idee is dan dat 
na 3…d5 4.cxd5 Pxd5 5.e4 zwart niet het paard op c3 kan slaan maar naar f6 of b6 
moet terugtrekken. Het hele Grünfeld idee is daarmee onmogelijk geworden en er 
ontstaan heel andere stellingen die volgens de statistiek van mijn database niet 
ongunstig voor wit uitpakken. 
In beide partijen ging het als volgt verder:  
5…Pb6 6.Pc3 Lg7 7.Le3 0-0 8.Dd2 

 
Deze stelling kwam in twee van mijn witpartijen 
op het bord: tegen Josep Guevara Pijoan en 
tegen Geoffrey Lloyd. Mijn Spaanse 
tegenstander speelde 8…Pc6 9.0-0-0 Dd6 
10.Kb1 Td8 11.Pb5 Dd7 12.d5 a6 wat 
uitdraaide op flinke verwikkelingen met een 
torenwinst voor wit op de 22e zet.  
 
Maar zwart had heel veel compensatie en 
uiteindelijk verzandde dit in remise wegens 
mijn onveilige koning, waardoor ik hals over 
kop in een zetherhaling moest vluchten. Dus 
ook deze kans was verkeken. 
  

Tenslotte de partij tegen Geoffrey Lloyd. 
Hij ging verder met 8…e5 9.d5 c6 waarbij ik koos voor een directe koningsaanval:  
10.h4 cxd5 11.exd5 P8d7 12.h5 Pf6 13.hxg6 fxg6 14.0-0-0 Ld7  
15.Kb1 Tc8 16.d6 e4 
Wit heeft een sterke vrijpion, maar zwart opent een extra aanvalslijn op mijn koning 
via de loper op g7. De kaarten lijken nu aardig geschud: zwart gaat vol op het orgel 
met een tegenaanval op mijn koning, wit probeert met zijn vrijpion op d6 onrust te 
stoken in het zwarte kamp.  

Stelling na 8. Dd2 
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17.fxe4 Pg4 18.Lg5 De8 19.Pf3 Tf7 20.De1 Lxc3 21.bxc3 Pa4 22.Tc1 Pe5  
23.Pd4 b5 

In deze stelling won ik dankzij de vrijpion een kwaliteit: 
  
24.Ka1 Pc5 25.Tb1 a6 26.Le7 Txe7 27.dxe7 Dxe7 28.Le2 h5 
De zwarte aanval is afgeslagen en wit staat een kwaliteit voor maar de winst is nog 
lang niet zo eenvoudig binnengehaald. Zwart sputtert nog een tijd flink door en weet 
nieuwe kansen te creëren door een loper te offeren waardoor ik uiteindelijk mijn 
dame moet geven voor een toren plus paard. Het resulterende eindspel blijft echter 
gunstiger voor mij met twee torens plus loper tegen een zwarte dame en wat zwarte 
pionnen. 
29.Ld1 Dg5 30.Pf3 Pxf3 31.gxf3 Pd3 32.Tg1 Lg4 33.Lb3+ Kg7 34.De2 Txc3 
35.fxg4 De5 36.Tb2 hxg4 37.Kb1 Dc5 38.Dd1 Tc1+ 39.Dxc1 Pxc1 40.Txc1 De3 

 
Dit is de kritieke stelling waarom het allemaal 
draait.  
Ik had al eens eerder een eindspel van twee 
torens tegen een dame (met nog wat 
verdwaalde pionnen) gehad en dat met heel 
nauwkeurig spel in winst weten om te zetten. 
Dus ik dacht, met een loper extra moet dat nu 
zeker ook kunnen.  
Dit alles indachtig de uitspraak van GM Jan-
Hein Donner: "Een dame alleen kan geen 
kindje maken". 
 
 
 
 
 

Stelling na 23. . . . b5 

Stelling na 40. . . De3 
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Maar wat is het plan? Hoe kom ik hier verder?  
Ik had na rijp beraad geconcludeerd dat ik moest proberen om eerst de hele 
damevleugel op te ruimen om dan voorzichtig met mijn koning (onder bescherming 
van loper en torens) in de buurt van de pionnen te komen in de hoop dat ik één van 
de twee resterende g-pionnen kon verschalken. Daarna ontstaat een 7-stukken 
eindspel waarvan ik in allerlei variaties en posities had gevonden dat wit die 
geforceerd kan winnen. Dus de opdracht luidde: ruil de twee witte pionnen tegen de 
twee zwarte aan de linkerkant van het bord en loop daarna voorzichtig met de koning 
naar de koningsvleugel. Zo gezegd zo gedaan. 
41.a3 Dxe4+ 42.Ka2 g3 43.Tc3 a5 44.Td2 De5 45.Tcd3 a4 46.Lc2 Df4 47.Td6 Kf8 
48.Td8+ Ke7 49.T8d4 Df7+ 50.Kb2 Df6 51.Le4 Kf8 52.Kc2 Df4 53.Kc3 De3+ 
54.Kb4 Kg7 55.Ld5 De7+ 56.Kxb5 Dxa3 57.T4d3 Dd6 58.Kxa4  

 
Opdracht 1 is volbracht: alle pionnen aan de linkerkant zijn weg.  
Nu nog opdracht 2 netjes uitvoeren: breng de witte koning veilig naar de rechterkant 
van het bord om de pionnen onder schot te nemen. 
Dit proces duurt ruim 30 zetten. En als het daarna niet snel genoeg opschiet, is de 
partij alsnog remise via de 50-zetten regel als geen pion is verplaatst of niets is 
geslagen.  
 
58…Db6 59.Ka3 Kh6 60.Lg2 Db5 61.Td4 Db6 62.Ka2 Db5 63.Td5 Db4  
64.T2d3 Db6 65.T3d4 Da6+ 66.Kb3 De2 67.Td2 De3+ 68.T5d3 Df4  
69.Td6 De3+ 70.T6d3 Df4 71.Td7 Kh5 72.T7d4 Df7+ 73.Tc4 Df8  
74.Tdd4 Df6 75.Td3 Db6+ 76.Tb4 De6+ 77.Ld5 Df5 78.Lf3+ Kh6  
79.Th4+ Kg7 80.Thd4 De6+ 81.Ld5 Dc8 82.Kb2 Dc7 83.Lf3 Kf6  
84.Td6+ Ke7 85.Tc6 De5+ 86.Kc2 Da5 87.Te3+ Kf7 88.Te2 Db5 89.Kd2 
 
  

Stelling na 58. Kxa4 
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Ik heb deze saaie 30 zetten zonder analyse gegeven, maar ik kan verzekeren dat er 
voor elk daarvan lange annotaties waren waarom ze de beste zetten in elke stelling 
waren, zonder de bekende stelregel "long analysis, wrong analysis" te vrezen.  

 
Nog maximaal 18 zetten te gaan voor ik het doel bereikt heb. Als dat binnen dat 
aantal zetten niet lukt, is alles voor niets geweest en kan mijn tegenstander remise 
claimen.  
Zolang de twee g-pionnen op g6 en g3 blijven staan, heeft zwart nog steeds een 
vrijwel onneembare vesting. Maar intussen is de koning dichterbij gekomen en 
kunnen de pionnen onder schot genomen worden. 
 
Nu nog opdracht 3: breng zwart in zetdwang zodat hij één van zijn twee g-pionnen 
moet verplaatsen. Er volgde nog 
 
89… Kg7 90.Le4  
 
1-0 
 
Hierna zag mijn tegenstander in dat hij met de 50-zettenregel niet zou gaan redden 
en gaf op:  
"Dear chessfriend, well played I was trying to get a swindle using the 50-move rule. 
That has gone. Best wishes and stay safe, Geoff".  
Deze partij heeft me zeeën van tijd gekost om alles heel precies te berekenen.  
Bij de kleinste fout verlies je een toren of loper, of je redt het niet binnen de marge 
van 50 zetten. Samen met mijn andere winstpartij brengt dit mij gegarandeerd op een 
plaats bij de eerste drie. 
 
 
  

Stelling na 89. Kd2 
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Van de Redactie 

Postschaak 

 
Van Wedstrijdleider Jos van Doorn kregen we de volgende bijdrage: 
 
Het bekende Post schaken bestaat nog maar is over de gehele wereld aan het 
afnemen dus hoelang niet noch bestaat ? 

NK 2020 Finale. 

Een half jaar geleden begonnen met een zeer grote groep, 19 man, die knokt om de 
schaal met de grote oren maar dat is bij voetballen dus zal een grote beker worden 
of zoiets. Van de 171 partijen zijn er 65 beëindigd. Tot nu toe 62 remises en 3 
overwinningen. 

NK 2022 Halve Finales. 

Deze halve finales zijn 30-11 begonnen. 
Er zijn 4 groepen met ieder 6 deelnemers, die twee keer tegen elkaar spelen. 
De nummers 1 en 2 van elke groep kwalificeren zich voor de finale. 
Mogelijk plaatst de beste nummers 3 zich ook voor de finale. 
 
Jos van Doorn 
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Hieronder de vaste rubriek van Henk: 
 

 
 
Zweden nov 22.jpg 
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De oude briefkaart 

Start van een nieuwe rubriek, waar we putten uit partijen gespeeld in een grijs 
verleden, toen er nog geen computers gebruikt werden. 
Allereerst een partij van uw redacteur tegen wijlen Cor van Wieringen, gespeeld in 
1983 in de M122 groep. 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Pf6 5. c5 
tot zo ver de variant in mijn Caro-Kann bijbel van J. Davidson, die verder gaat met 5. 
Pc3 e6 6.c5 b6. 
Ook in die andere bijbel, de Encyclopedia of Chess Openings, hoofdstuk B13, 
geschreven door Botwinnik, komt deze variant niet voor. 
5. . . . Pc6 6. Lb5 e5 7. Pf3 exd4 8. Dxd4 Ld7 9. Lxc6 Lxc6 10. b4 b6 
Alternatieven zijn hier 10. . . a5, 10. . . . Le7 en 10. . . . Pe4 
11. O-O Le7 12. Te1 O-O 13. cxb6 axb6 14. Lb2 Pe8 15. Pc3 Lf6 16. Dd2 d4 17. 
Pe4 Lxe4 18. Txe4 Pd6  

 
19. Tee1?  
Na Te2 zou de stelling nog in evenwicht zijn. Nu staat wit verloren. 
19. . . . Pc4 20. Dc2 Pxb2 21. Dxb2 d3 22. Pe5 Dd5 23. f4 d2 24. Ted1 Tfd8  
25. Dc3 Txa2   
0-1 
 
Heeft u ook een partij uit het pre-computer tijdperk, die u met ons wilt delen? 
Stuur hem dan SVP op, met of zonder commentaar, naar  
redactie@correspondentieschaken.nl 
 

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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ICCF toernooi prestaties 

 
1. Ferry Lunek bereikt de halve finale van de ICCF Veterans World Cup 13. 

 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=94795. 
Een van zijn 4 winstpartijen: 
 
CCM Ferry A. Lunek (2381) - Eckhardt Wolkenstein (2247) 
 
1.e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Dg4 Dc7 8. Dxg7 
Tg8 9. Dxh7 cxd4 10. Pe2 dxc3 11. f4 Pbc6 12. h4 Ld7 13. h5 O-O-O 14. Dd3 Pf5 
15. Tb1 Kb8  

 
Vaak speelt men hier 15... d4 16. Tg1 f6  maar na 17. g4 Ph6 18. exf6 e5  
19. g5 e4 20. Dc4 heeft  wit een voordeel. Ook na deze zet krijgt wit goed spel. 
16. Dxc3 d4 17. Dc4 Lc8 18. h6 Tg6 19. h7 Th8 20. Tb3 Tg7 21. Tbh3 Dd8 22. c3 
dxc3 23. Dxc3 Pce7 24. Ld2 b6 25. Dc4 Tg4 26. Dd3 Dxd3 27. Txd3 Lb7 28. Th2 
Le4 29. Tdh3 Pd5 30. Kf2 Tg7 31. Pc1 Pfe7 32. Ld3 Lxd3 33. Pxd3 a5 34. Kf3 Pg6 
35. g4 Pf8 36. Pb2 Thxh7 37. Txh7 Pxh7 38. Pc4 Kc7 39. Pd6 Kd7 40. g5 Pe7 41. 
Ke4 Pf8 42. a4 Pfg6 43. Th1 Tg8 44. Th7 Th8 45. Txf7 Th1 46. Pc4 Tb1 47. Kd3 
Kc6 48. Tf6 Tb3+ 49. Ke4 Kd7 50. Le3 Tb4 51. Kd3 b5 52. Pb6+ Kd8 53. Ld2 Tb3+ 
54. Ke4 Ph4 55. Lxa5 Phf5 56. Tf8+ Kc7 57. Pc8+ Kb7 58. Pd6+ Ka7 59. Pxb5+ 
Ka6 60. Lc3 Kb6 61. Tf6 Pg7 62. Kd4 Pc6+ 63. Kc4 Tb1 64. Tg6 
1-0 
De Roemeen CCM Vasile Tudor (2348) is waarschijnlijk gestopt als 
correspondentieschaker, want hij gaf al zijn partijen binnen 20 zetten op. 

https://www.iccf.com/event?id=94795
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2. Ferry Lunek wint het Duitse CCM-E 4-A toernooi! 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=84572 
Ongedeeld eerste met 6½ uit 10. Een winstpartij met zwart: 
 
Gerd Schowalter (2380) - CCM Ferry A. Lunek (2360)  
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 4. d3 fxe4 5. dxe4 Pf6 6. O-O Lc5  
7. Lxc6 bxc6 8. Pxe5 O-O 9. Pd3 Pxe4 10. Pxc5 Pxc5 11. Le3 Pe6 12. Pc3 d5  
13. Pe2 c5 14. c3 Lb7 15. Da4 Dd6 16. Tad1 Tad8 17. Dh4 Da6 18. Pf4?  
Beter was  eerst Tfe1 en na Dxa2 pas Pf4. 
18. . . Dc4 19. g3 d4 20. Pxe6 Dxe6 21. cxd4 Df5 22. d5 Df3 23. Dc4 Tf7  
24. Db3 Txd5 25. Dxb7 Txd1 26. Db8+ Tf8 27. Db3+ Td5 28. Te1 h6 29. Db5 Tf6 
30. De2 Dxe2 31. Txe2 Ta6 32. a3 Tc6 33. Tc2 a6 34. Tc4 Td3 35. Lxc5 a5  
36. b4 Txa3 37. b5 Ta1+ 38. Kg2 Te6 39. La7 Te7 40. b6 cxb6 41. Lxb6 a4  
42. Tc8+ Kf7 43. Ta8 Td7 44. Lc5 Ke6 45. Ta5 Kd5 46. Lf8+ Kc4 47. f4 Tb7  
48. Kh3 Kb3 49. Te5 Tc1 50. Kg4 Tc2 51. Te3+ Tc3 52. Te1 Ta7 53. Te6 a3  
54. Lxa3 Kxa3 55. Kh5 Tc2 56. h4 Tc5+ 57. Kg6 Tc3 58. g4 Tc4 59. Te3+ Kb2  
60. Te2+ Kc3 61. Tf2 Kd3 62. g5 Ke3 63. Tb2 Kxf4 64. Kh5 hxg5 65. hxg5 Ta6 
 
0-1 
 
Van Peter Velthuis kregen we de volgende bijdrage: 
 
Een score van 13 uit 14 is een prachtig resultaat en lijkt genoeg om de eerste plaats 
te veroveren. Maar Arendijus Dyra (1611) eindigt met 13½ uit 14. Mijn score doet 
vermoeden dat de meeste partijen moeiteloos gewonnen werden, maar niets is 
minder waar. Bij voorbeeld onderstaande partij waarin ik met zwart voor een opening 
met onduidelijke kansen kies. 
 
Alexander Cacas, USA (1677) - Peter Velthuis, NED (1763) 
Zie: NBC Jubileumtoernooi E 2022 
 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Pc3 exd5 5. cxd5 Ld6  
De Benoni Snake variant. Het is de eerste keer dat ik dit speel, gewoon om er 
ervaring mee op te doen. De partijendatabase chess.com geeft bijna gelijkwaardige 
resultaten voor zwart en wit. Schaakcomputers zijn eensluidend negatief over de 
kansen van zwart. 
6. Pf3 Lc7 Het meest gespeeld. 
7. d6 Een logische zet, maar de pion blijkt later moeilijk verdedigbaar. 
7. . . La5 8. Lg5 Db6 9. Lxf6  
Beter was misschien geweest 9.Tc1, Dxb2, 10. Ld2, Db6 11. e4, Dxd6 12. e5, De7 
13. Le2, Lxc3 14. Lxc3, Pe4. Wit staat twee pionnen achter maar is veel beter 
ontwikkeld en heeft daarmee kansen. 
9. . . Dxb2 10.Lxg7 Lxc3+ 

https://www.iccf.com/event?id=84572
https://www.iccf.com/event?id=95647
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11. Lxc3 Dxc3+ 12. Pd2 b6 13. Tc1 Df6  

Zie diagram links 
Een agressieve voortzetting was beter geweest. Maar wit kiest voor het passieve 
14. Pf3 Lb7 15. Dd3 Pc6 16. a3 O-O-O  
Zwart heeft nu twee half-open lijnen en staat opeens veel sterker. 
17. e3 Tde8 18. Le2 Thg8 19. Tg1 Pe5 20. Pxe5 Dxe5 21. g3 Tg6 22. Td1 Tee6 23. 
Dc2 Txd6 24. Txd6 Txd6 25. Dc1 Kc7 26. f4 De6 27. Lc4 Ld5 28. Lxd5 Dxd5  
Zie diagram rechts  
Na ophalen van de pion op d6 en stukkenruil blijft van de witte stelling als een 
gatenkaas over. De rest is niet moeilijk meer. 
29. g4 Da2 30. h3 Dh2 31. Tf1 Dxh3 32. g5 Dg3+ 33. Ke2 h6 34. gxh6 Txh6  
35. Tf2 Th3 De witte koning wordt nu het hele bord over gejaagd. 
36. Dc3 f6 37. Dd3 Th1 38. Da6 Dg4+ 39. Kd2 Dd1+ 40. Kc3 Kb8 41. Td2 Da1+ 42. 
Kb3 Tb1+ 43. Kc4 Tb4+ 44. Kd5 Dh1+ 45. Kd6 Dc6+ 46. Ke7 Te4+ 47. Kf7 De6+ 
48. Kg7 Dg4+ 

 
 0-1 
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Blunders – zeer korte partijen 

 
1. Op het verkeerde paard gewed? 

 
In de begin september gestarte interland Benelux tegen Argentinië, voor de World 
Team Cup ronde 2,  ging het snel mis op bord 1 in de partij  
SIM Nico Daubenfeld (2513) – IM Ezequiel Martin Domancich: 
 
1.e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 e5 4. Lc4 Le7 5. d3 Pf6 6. Pg5 O-O 7. h4 Pb4  
8. a3 d5 9. exd5 Pbxd5  

10. Dh5?? Pxh5 0-1 
 
Zie https://www.iccf.com/event?id=98778 
  

Stand na 9. . . . Pbxd5 

https://www.iccf.com/event?id=98778
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2. Effe vieren? 
 
In een Webchess Open groep, waar uw redacteur ook aan deelneemt,  
speelden IM Stefan Salzmann(2343) en Enrico Benedettini(2093) een 
gewone opening tot de 11de zet: 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Pa6 8. 
Lg5 De8 9. g4 Pc5 10. Pd2 a5  

Hier wordt meestal 11. Le2 gespeeld, maar ook na Tg1, De2, Dc2 en Df3 
heeft wit een een klein voordeeltje. Hij speelde echter: 
11. f4?? en gaf op na 11. . . exf4 
 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=99370 
 
  

Positie na 10. . . . a5 

https://www.iccf.com/event?id=99370
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3. Misgelopen 
 
Een korte partij uit het NK Finale 2020 tussen 
Willem Verheij (2219) en Willem Barendswaard (2208): 
 
1. e4  c5  2. Pf3  d6  3. Lb5+  Pd7  4. O-O  a6  5. Lxd7+  Lxd7  6. a4  e6 7. d4 Pf6 
8. dxc5 Pxe4 9. cxd6 Pxd6 10. Pe5 Pf5  
Tot nu toe weinig aan de hand. maar 10. . . . Le7 ziet er iets beter uit. 
11. Pd2 Dc7 12. Pdc4 Td8 13. Lg5 Le7 14. Lxe7 Kxe7 15. De1 f6 16. Db4+ Ke8 17. 
g4 fxe5 18. gxf5 Lc6 19. Tfd1 Lf3??   
Na 19. . . . Ld5 is de stand nog steeds in evenwicht. 
20. Pd6+ 1-0 

 
Zie: https://www.iccf.com/event?id=96941  

Slotstand 

https://www.iccf.com/event?id=96941
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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 
 

  

mailto:redactie@correspondentieschaken.nl
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Rating nieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Top 25 2023 Q1 

 
Bij het ter persegaan van deze nieuwsbrief, waren de nieuwe ratings nog niet 
bekend. Ze komen nu in de volgende nieuwsbrief. 
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Henri Weenink. 
Ook in dit nummer aandacht voor de te vroeg overleden schaker Henri Weenink. 
In de vorige nieuwsbrief stond voor het laatst een verhaal, geschreven  door 
Weenink. Vanaf NB43 zullen we partijen van hem behandelen. 

Weenink als partijspeler 

Eerste Periode. Winter 1918 tot midden 1922.  

Snelle opkomst. (vervolg) 
 
De V.A.S.-bestuursleden lieten niet niet lang op zich wachten, met het goede 
voorbeeld van hun Rotterdamse collega’s te volgen: in september vond in 
Amsterdam een wedstrijd plaats , waaraan behalve Reti de beste Amsterdamse 
spelers deelnamen en die als uitslag had: 
Reti en Marchand 5, v. Hartingsvelt 4, Schelfhout en Weenink 2½,  
Euwe 2, v. Hoorn 0.  
Hoewel de uitslag niet bijzonder goed of slecht te noemen is. valt iets zeer 
belangrijks te vermelden, dat nl. Reti's zegetocht gestuit was: Weenink had het 
kunststukje volbracht, de combinaties van de grootmeester te trotseren. En hoewel 
Weeninks overwinning slechts een reglementaire was, nl. door tijdsoverschrijding 
behaald, was de eindstelling in ieder geval van dien aard, dat hij ook bij voortzetting 
de beste kansen gehad zou hebben en verliesgevaar volkomen uitgesloten was.  
Wie partij № 1 naspeelt zal zien, dat, afgezien van het resultaat, ook het verloop van 
de partij Weenink niet als de minste van de twee aanwijst. Dit is een eerste 
voorbeeld van een zeer goede eigenschap, die Weenink vooral in zijn schaakjeugd 
aan de dag legde: onbevangenheid in de strijd met zeer sterke tegenstanders. 
Spoedig zou hij opnieuw in de gelegenheid gesteld worden, dit te demonstreren, nl. 
in de Amsterdamse Zevenkamp, die na afloop van de wisselwedstrijd 1919/1920 
gehouden werd. 
In deze laatstgenoemde wedstrijd, waarvan de uitslag luidde: 
1. Speyer 5½,. 2. en 3. Weenink en Marchand 4½ , Schelfhout 4, 
Euwe en v. Hartingsvelt 3½ , 6. P.F. v. Hoorn 2, 7. L. Gans ½ ,wist Weenink zijn 
mededinger Marchand, toen kampioen van Nederland, in een vlotte aanvalspartij uit 
het zadel te lichten (№ 2). Tegen het zeer soliede positiespel van Speyer kon 
Weenink het niet bolwerken, maar het eindresultaat was in ieder geval bevredigend. 
In mei 1920 kwam de beroemde zevenkamp, een direct uitvloeisel van een 
hernieuwde invasie van niet minder dan drie buitenlandse meesters, t.w. Maroczy, 
Tartakower en Reti. Van Hollandse zijde werd deelgenomen door Marchand, 
Weenink, Euwe en Schelfhout. 
Ook ditmaal was de uitslag numeriek misschien niet daverend, maar een enkele blik 
op de individuele resultaten geeft stellig alle reden tot tevredenheid. Geen van de 
deelnemende meesters slaagde er in, Weenink een nederlaag toe te brengen, zij 
konden slechts met moeite remise bereiken. Tegen Tartakower (№ 3) en Reti nam 
Weenink zijn eindspelkansen niet voldoende waar, terwijl Maroczy in de slotstelling 
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zelfs verloren was, waar tegenover staat, dat Maroczy in het middenspel had kunnen 
winnen (№ 4). 
 
Tegen zijn stadgenoten bracht Weenink het er minder goed af en het is niet 
onmogelijk, dat dit resultaat enigszins deprimerend werkte en mede oorzaak was van 
de lange periode van stilstand in Weeninks schaakloopbaan, die nu begint. 
De wedstrijden 1920/21 en 1921/22 leverden geen bijzondere successen. Een aantal 
goed gespeelde partijen (uit 1920/21 tegen Boedijn, partij uit 1921/22 tegen  
Dr. Olland en Schelfhout, maar de resultaten bewogen zich in dalende lijn. 
 
1920/21: Zilveren-Damewedstrijd  
Speyer 7, Euwe 6½ , Weenink 6, Schelfhout 5. 
 
1921 /22: Winterwedstrijd 
Euwe 9, Maroczy 8½ , v. Hartingsvelt 7, Weenink 6½. 
 
In juni van het jaar 1922 verdedigde Weenink de nationale 
kleuren in de ontmoeting Nederland-Duitsland en maakte aan het zevende bord 
tweemaal remise met de sterke Duitse speler Carl Carls. 
Ik heb één partij kunnen vinden:   
Carls – Weenink 1922. 
1. c4 e5 2. Pc3 f5 3. g3 Pf6 4. Lg2 Pc6 5. e3 Le7  
6. d4 O-O 7. Pge2 d6 8. O-O De8 9. Pd5 Ld8 10. b3 Kh8  
11. Lb2 Pe4 12 .f3 Pf6 13. dxe5 Pxe5 14. Dd2 Ld7 15. Tae1 Pxd5  
16 cxd5 Lb5 17. Lxe5 Dxe5 18. Tf2 c5 19. Pf4 Ld7 20. Pe6 Te8  
21. f4 Df6 remise. 
Weeninks reputatie was gevestigd; in 1918 nog een geheel onbekende grootheid, 
behoorde hij in 1922 tot de besten in het land. Wel was het aanvankelijk zeer snelle 
tempo de laatste jaren wat vertraagd, maar allerlei kenmerken in Weeninks stijl 
waarborgden, dat het hoogtepunt nog lang niet was bereikt. Zijn successen waren 
voornamelijk het gevolg van fijn en geslepen combinatiespel. Om verder te komen 
moest het positiespel eerst op gelijke hoogte gebracht worden. Dit viel echter niet 
gemakkelijk, omdat Weenink voor het positiespel absoluut niets voelde. Het 
positionele geschuif zat hem dwars en het duurde dan ook geruime tijd (tot 1927) 
alvorens Weenink zijn tegenzin kon overwinnen. 
In dat jaar speelde  hij met Euwe,  Kroone,  te Kolsté en Schelfhout in de  
1ste Schaakolympiade in Londen. Nederland werd daar vierde achter Hongarije, 
Denemarken en Groot Brittannië. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/1st Chess Olympiad 
 
Onderstaande partij is de eerste, die Reti in Nederland verloor. 
Het verloop dwong begrijpelijkerwijze grote bewondering af. In plaats van een snelle 
afslachting, zoals Reti die in de andere partijen van de Amsterdamse achtkamp te 
zien gaf, kregen de V.A.S.-leden hier een gelijke strijd te zien, waarin de 
grootmeester de verwikkelingen absoluut niet meer baas kon en ten slotte in minder 
gunstige stelling de tijd overschreed. 

http://en.wikipedia.org/wiki/1st%20Chess%20Olympiad
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Vanaf deze partij had Reti een heilig respect voor zijn tegenstander. wat nog bij 
diverse gelegenheden zou blijken.  
Zo bijvoorbeeld in de zeskamp te Amsterdam 1921, het toernooi te Scheveningen 
1923. Zelfs in partijen van de match, die eind 1927 tussen Weenink en Reti plaats 
vond, zijn wel momenten aan te wijzen, waar Reti wat bevangen speelt! 
 
Partij № 1. 
Wit: H. Weenink. 
Zwart: Reti. 
Achtkamp te Amsterdam 1919. 
Spaanse Partij. 
 
1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 f7-f5 
Een minder correcte voortzetting, die Reti gebruikte, om zijn tegenstanders schrik 
aan te jagen. 
4. d2-d3 
De theorie geeft hier 4. Pc3 aan, maar Wit blijft voorlopig liever aan de veilige kant. 
4. . . . . Pg8-f6 5. 0-0 Lf8-c5 6. Pb1-c3 0-0 7. Lc1-g5 
Wit heeft zijn stukken op bevredigende wijze ontwikkeld en zwart gaat nu 
langzamerhand last krijgen van de zwakte van de diagonaal c4-f7. 
7. . . . . d7-d6 8. Lb5-c4† Kg8-h8 9. Pc3-d5 
Het verdiende de voorkeur, eerst ef5x te spelen. 
9. . . . . f5-f4 
De inleiding tot het spoedig volgende kwaliteitsoffer, dat zwart uitstekende 
aanvalskansen verschaft. 
10. Pd5xf6 g7xf6 11. Lg5-h6 Tf8-g8 
Op 11. Te8 mag zwart zich niet inlaten. Wit krijgt met 12. Ph4 en Dh5 een geweldige 
aanval. Zwart krijgt nu als compensatie voor de kwaliteit het initiatief, terwijl 
bovendien Lh6 buitenspel staat. 
12. . . . Lc4xg8 Dd8xg8 13. Pf3-h4 Lc8-g4  
14. Dd1-d2 Dg8-f7 15. Lh6xf4 
Anders volgt Dh5. Wit houdt met toren en twee pionnen tegen twee lopers voldoende 
materieel equivalent. Het is alleen maar de vraag, of hij de zwarte aanval pareren 
kan. 
15. . . . . e5xf4 16. Dd2xf4 Ta8-g8  
17. Kg1-h1 Lg4-e2 18. Tf1-e1 Tg8-g4  
19. Df4-d2 Pc6-d4 
Th4x was hier beter, om pas na De2x met Pd4 voort te zetten. 
20. Ph4-f5 Pd4xf5 21. Dd2xe2!  
Niet ef5x wegens Dd5 22. Tg1, Lf3. 
21. . . . . Pf5-h6 22. c2-c3 Lc5-b6  
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23. d3-d4  

Wit heeft een prachtige pionnenformatie, waarop de zwarte aanvallen voorlopig 
afketsen. 
23. . . . . Tg4-g7 24. f2-f3 3 c7-c6  
25. b2-b3 Df7-h5 26. De2-d2 Ph6-f7  
27. Te1-e2 Pf7-g5 28. Dd2-f4 
Natuurlijk kan zwart bij  zorgvuldige verdediging van wit niets beginnen, maar een 
andere vraag is het, of wit in staat zal zijn een gunstig eindspel te forceren. 
28. . . . . Lb6-c7 29. d4-d5 
Wit speelt zeer voorzichtig en houdt de positie gesloten, maar op deze wijze komen 
de torens niet voldoende tot hun recht. Het beste was hier Df5 met de dreiging Dc8†. 
Daarna kon wit e4-e5 voorbereiden. De tekstzet heeft het nadeel, dat de-lijn b6-g1 
open komt. 
29. . . . . Dh5-g6 30. Ta1-e1 Lc7-b6 
Om op Dd6x met Pf3x voort te zetten. 
31. d5xc6 b7xc6 32. Te1-d1 Pg5-h3 
Hier viel zwarts vlag. Daar nu nog vier zetten gedaan moesten worden, was de 
tijdsoverschrijding inderdaad onaanvechtbaar. Het is wel jammer, dat de partij zo'n 
einde kreeg.  
Na 33. Dd2, Pg5 34. De1, stond wit er het best voor.1 
In ieder geval is deze partij een voortreffelijk bewijs voor Weeninks capaciteiten op 
het gebied van de combinatie; Reti heeft het hem zeker niet gemakkelijk gemaakt. 
 
Partij № 2. 
Wit: H. Weenink. 
Zwart: M. Marchand. 
Zilveren Damewedstrijd V.A.S. 
1919/20. 
Spaanse Partij. 
 

 
1 Nee, de partij is dan nog in evenwicht. Veel beter is Dh4, Pg5, Td6x De8 (+3,4) A.V. 

Weenink – Reti na 23. d3-d4 
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1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 . Pg8-f6 4. 0-0 d7-d6  
De Steinitz-variant van de Spaanse partij, die zwart een solide, maar weinig 
beweeglijke stelling geeft. 
5. d2-d4 Lc8-d7 6. Pb1-c3 Lf8-e7 7. Tf1-e1 
De bekende Tarrasch-variant. Als zwart niet op d4 slaat, verliest hij met Lc6x en 
de5x een pion. 
7. . . . . e5xd4 8. Pf3xd4 0-0 9. Pd4xc6 b7xc6 10. Lb5-a4 
Een weinig gespeelde zet, die echter in deze partij zeer sterk blijkt te zijn. Deze loper 
gaat later op c2 een belangrijke rol spelen. 
10. . . . . Tf8-e8 11. h2-h3 
Om Pg4 te verhinderen, een zet die meestal gedaan wordt om Le7 mobiel te maken. 
11. . . . . h7-h6 
Het zwarte paard gaat nu via h7 naar f8, om voor Le7 plaats te maken. 
12. Dd1-d3 Dd8-c8 
Om Da6 te verhinderen.  
Zwart wil blijkbaar niet c6-c5 spelen, omdat na ruil op d7 veld f5 zwak kan worden. 
13. Lc1-f4 Pf6-h7 14. Ta1-d1 Ph7-f8 Niet Lf6 wegens e5.  
15. Pc3-e2 Le7-f6 16. c2-c3! 
Zeer sterk gespeeld; La4 gaat nu een aandeel aan de koningsaanval nemen. 
16. . . . . Dc8-b7 17. Lf4-c1  
Opnieuw een fijne zet. 
17. . . . . Pf8-e6 
Overbodig. Sterker is c6-c5, wat tot ruil van La4 dwingt, maar de zwartspeler schijnt 
zich als axioma gesteld te hebben, dat Ld7 veld f5 moet bewaken. Het enige wat hij 
hiermee bereikt, is, dat het witte paard straks via h5 ten aanval trekt. 
18. La4-c2 Pe6-f8 
Anders volgt e5. 
19. Pe2-g3 Pf8-g6 
Nu Pg3 naar h5 dreigt te komen, oordeelt zwart een andere opstelling gunstiger,  
nl. Lf8 en Pg6.  
Hij had dit echter eerder moeten bedenken, want het tijdverlies wreekt zich. 
20. Pg3-h5 Lf6-e7 21. e4-e5!  

Weenink-Marchand na 21. e4-e5! 
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Deze zet wordt door de ongedekte stelling van Ld7 mogelijk gemaakt. 
21. . . . . Ta8-d8 
Na 21. . . ., Le6 22. f4, is zwart eveneens verloren. 
22. e5-e6! 
Een krachtige finale. 
22. . . . . Ld7xe6 23. Texe6 f7xe6 24. Dd3xg6 
Zwart geeft op. Marchand stond als een buitengewoon fijn verdediger bekend. Het 
verloop van deze partij betekende min of meer een keerpunt in de strijd om de 
ereplaats van het V.A.S. Weenink, die kort tevoren nog verklaard had, nooit in staat 
te zullen zijn, een partij tegen Marchand te winnen, zag in, dat ook de 
verdedigingskunst haar grenzen had en speelde zijn latere aanvalspartijen tegen 
sterke tegenstanders met veel meer zelfvertrouwen. 
 
Partij № 3. 
Wit: Dr. S. Tartakower. 
Zwart: H. Weenink. 
Zevenkamp te Amsterdam 1920. 
Birds Opening. 
 
1. f2-f4 d7-d5 2. e2-e3 c7-c5 3. b2-b3 Pg8-f6 4. Lc1-b2 Pb8-d7 
Meer gebruikelijk is Pc6, maar veel verschil is er tussen de beide zetten niet. 
5. Pg1-f3 e7-e6 6. Lf1-e2 b7-b8. 7. 0-0 Lc8-b7 8. Pf3-e5 Dd8-c7 9. d2-d4 
Aldus is een soort Stonewall ontstaan. 
9. . . . . Lf8-d6 10. Pb1-d2 Pf6-e4 
Volgens een oude regel: valt uw tegenstander U lastig met een paard op e5, zorg 
dan zelf zo spoedig mogelijk een paard op e4 te krijgen. Het bekende leer om leer. 
11. c2-c4 f7-f6 12. Pe5xd7 Dc7xd7 13. c4xd5 
In aanmerking kwam het pionoffer 13. Pe4x, de4x 14. f5, ef5x 15. d5. 
13. . .. . Pe4xd2! 
Verrassend. Wit kan niet op e6 slaan2 wegens Dc6 met stukwinst. Weeninks spel 
was steeds rijk aan dergelijke kleine aardigheden, die het spelen tegen hem zo 
buitengewoon lastig maakte. 
14. Dd1xd2 Lb7xd5 
Zwart is bevredigend uit de opening gekomen. 
15. d4xc5 Ld6xc5 16. b3-b4 Lc5-e7 17. Tf1-d1 
Om na 17 . . . ., 0-0 18. Lf3 te spelen en zwart een geïsoleerde pion op d5 te 
bezorgen. 
17. . . . . Dd7-b7l 
Met deze zet neemt zwart de heerschappij over de diagonaal b7-g2, welke 
heerschappij hij niet meer afstaat en op de duur een pion oplevert. 
18. Le2-h5† g7-g6 19. Lh5-g4 Ke8-f7! 
Het lang uitstellen van de rokade en nu deze zet, waarmee zwart de rokade geheel 
opgeeft, pleiten wel voor de onbevangenheid, waarmee Weenink zijn grote 
tegenstander bestrijdt. 

 
2 Wit kan wel op e6 slaan! A.V. 
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20. a2-a3 Ta8-c8 21. Ta1-c1 h7-h5! 

De omstanders verkeerden begrijpelijkerwijze in de grootste bewondering voor de 
zwartspeler, die een schaakmeester „zo maar" durfde aan te vallen! 
22. Lg4-h3 Ld5-b3 23. Td1-e1 Th8-d8 24. Dd2-e2 Db7-e4 
Zwart oefent een geweldige druk op de witte stelling uit. 
25. De2-a6  
Deze aanval leidt tot niets. 
25. . . . . Tc8xc1 26. Lb4xc3 Td8-a8 27. Da6-e2 
Anders volgt Lc4.  
27. . . . Ta8-C8 28. Lc1-d2 
Op zou nu met Tc7 volgen. 
28. . . . . Tc8-c2 29. Te1-c1 Tc2-a2 30. Tc1-c3 De4-d5  
Nog sterker was 30. . . . , Ta3x om na 31. De1, Db4x! te spelen, 
b.v. 32. Tc7, Da4 33. Lb4, Ta1. 
31. e3-e4! “Een fraaie ressource, die de partij tot een eindspel met ongelijke lopers 
brengt. 
31. . . Dd5-d4† 32. De2-e3 Ta2xd2 33. De3xd4 Td2xd1  
34. Tc3xb3 Td4xe4 35. g2-g3 Te4-e2 36. Lh3-f1 Te2-c2  
37. Lf1-d3 Tc2-d2 38. Ld3-c4 Td2-d4 39. Lc4-a6 
„Eindspelen met lopers van ongelijke kleur worden steeds remise, zelfs al heeft men 
een pion meer", was de rotsvaste overtuiging, die Weenink uit allerlei schaakwerken 
geput had.  
Hij vond het daarom onbeleefd, een schaakmeester van reputatie op de proef te 
stellen en stelde remise voor. Gemakkelijk te winnen is het eindspel zeker niet, maar 
proberen kost niets en in de tegenwoordige meesterpraktijk wordt hoogstens 25% 
van dergelijke eindspelen remise. 
 
  

Tartakower – Weenink na 21. . . . . h7-h5! 
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Partij № 4. 
Wit: H. Weenink. 
Zwart: G. Maroczy. 
Zevenkamp te Amsterdam 1920. 
Siciliaanse Partij. 
 
1. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 e7-e6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 
5. Pb1-c3 Pb8-c6 6. g2-g3 a7-a6 7. Lf1-g2 Dd8-c7 8. 0-0 d7-d6 
9. Tf1-e1 Lf8-e7 10. Pd4xc6 
In verband met de volgende zet zeer origineel gespeeld. Een bezwaar is echter, dat 
het zwarte centrum versterkt wordt. Direct 10. b3 was minder goed:  
10. . ., Pd4x 11. Dd4x, Pg4 12. Lb2, Lf6. 
10. . . . b7xc6 11. b2-b3 0-0 12. Lc1-b2 Tf8-d8 
Wits opstelling is in overeenstemming met de meest moderne opvatting over deze 
lastige opening. 
13. Dd1-e2 Pf6-d7 14. Ta1-d1 a6-a5 15. e4-e5 
Wit Speelt op een valletje: 15 . . . . ., Pe5x 16. Pb5, Db6 17. Le5x, de5x  
18. De5x met uitstekend spel voor wit. 
15. d6-d5 
Het voor de hand liggende antwoord, waarmee zwart een uitstekend centrum krijgt. 
16. Pc3-b1? 
Alweer een valletje, maar nu gaat Maroczy er wel op in en toont daarmee aan, dat de 
zaak niet klopt. 
16. . . . . a5-a4! 17. Td1-d4 
Alles gaat alles volgens plan. 
17. . . . . a4xb3 18. a2xb3 Ta8-a2 
Nu had wit 19. Pc3 willen spelen: Tb2x 20. Ta4 en daarna Pd1.  
Deze combinatie faalt echter op 20 . . . . ., Pc5! 
19. Lb2-c1 Dc7xe5! 

Weenink – Maroczy na 19. . . . Dc7xe5! 
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Een fijne zet: na 20. De5x. Pe5x 21. Te5x, Ta1 wint zwart zijn stuk terug. 
20. De2-d1 De5-f5 21. Pb1-c3! 
Weenink is wel een pion achter, maar hij geeft zich nog lang niet gewonnen;  
na 21 . . . . ., Tc2x 22. Tf4 Dg6 23. Le4!, Tc1x 24. Lg6x, Td1x 25. Lf7x† wint wit de 
kwaliteit. 
21. . . . . Ta2-a1 22. Td4-f4 Df5-g6  
23. h2-h4 Le7-a3 24. Pc3-e2 La3xc1  
25. Pe2xc1 e6-e5 26. Tf4-a4l 
Weer een lumineus denkbeeld: na ruil krijgt wit een vrijpion, die onder de gegeven 
omstandigheden, zwarte stukken aan de andere kant vrij veel kan uitrichten. 
26. . . . . Ta1xa4 27. b3xa4 Dg6-d6   
28. Pc1-b3 Pd7-f6 29. Dd1-d2 Lc8-f5  
30. Dd2-c3 Pf6-e4? 
Een voor de hand liggende fout. Hier moest Pd7 komen. 
31. Lg2xe4 Lf5xe4 32. Pb3-c5! 
Met de dubbele dreiging Pe4x en Pb7. 
32. . . . . Dd6-f6 33. Pc5xe4 d5xe4 34. Te1xe4 
Weenink toont opnieuw grote bescheidenheid met in deze .stelling remise aan te 
bieden. De vrije a-pion gevoegd bij de minder gelukkige opstelling van de zwarte 
stukken verschaffen hem uitstekende winstkansen. 
 
 
Bewerkt door A.V.  
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Laatste Nieuws 
Vergeet niet u op te geven voor het 
Algemene Open Web 23, IM Cor van Wieringen Memorial. 
Inschrijven kan nog tot de 15de van deze maand 
via Jos van Doorn:  josccschaak@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende nummer zal 10 maart 2023 verschijnen. 
 
Kopie graag opsturen voor 15 februari naar 
 
redactie@correspondentieschaken.nl 
 
 

 
 

 
 
 
Namens het bestuur van de NBC en de 
redactie iedereen een gezond en 
voorspoedig 2023 gewenst! 
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