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Schaakschakeringen: NBC-Nieuwsbrief  

1
ste

 jaargang no. 1 Oktober 2011 

Voorwoord 

U leest de eerste NBC-nieuwsbrief “nieuwe stijl”. Via dit medium zal voortaan worden 

getracht  u op de hoogte te houden van allerlei zaken het correspondentieschaak betreffende. 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nieuwe website van de NBC.  

Deze nieuwsbrief heeft u als hard copy, dus in de papieren versie ontvangen. Het is de 

bedoeling om in de toekomst de nieuwsbrief uitsluitend per e-mail te gaan verzenden en dus 

niet meer als hard copy te versturen. Mocht u er toch behoefte aan hebben om in de toekomst 

een papieren versie van de nieuwsbrief te blijven ontvangen, bijvoorbeeld omdat u niet over 

een computer beschikt, dan kunt u dat melden bij de ledenadministrateur Hessel Visser (zie 

blz. 17 voor de contactgegevens) en zal u een papieren exemplaar toegestuurd blijven worden. 

Iedereen met een e-mail adres wordt bij deze verzocht het e-mailadres waarop u de 

nieuwsbrief wilt ontvangen per ommegaande aan Hessel door te geven:  hpjvisser@chello.nl. 

De inhoud van deze eerste nieuwsbrief ziet er als volgt uit: 

1. Van de voorzitter: een nieuwe herfst een nieuw geluid 

2. Kort verslag buitengewone algemene ledenvergadering 

3. Het nieuwe bestuur stelt zich voor 

4. Resultaten ledenenquête  

5. Verslag ICCF-congres 

6. Gouden speld voor Joost Kerssemakers 

7. Vriendschappelijke landenwedstrijden 

8. Aankondigingen ICCF-toernooien 

9. Partij: Arjen Oudheusden-Gert Legemaat, KE-13 

10. Aanmelden en contactgegevens 

11.  N.B.C. Tarievenoverzicht 

Graag ontvangt de redactie reacties op deze nieuwsbrief. U kunt die sturen naar Gert 

Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ  Doorn  of NBCNieuwsbrief@hotmail.nl.  

Veel leesplezier!   De redactie, Gert Legemaat en Ronald Ritsema 

mailto:NBCNieuwsbrief@hotmail.nl
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1. Van de voorzitter: een nieuwe herfst een nieuw geluid 

Geachte leden, 

Met veel trots presenteer ik u namens het voltallige, grotendeels nieuw gekozen, bestuur deze 

nieuwsbrief. Op 3 september jl. vond de bijzondere ledenvergadering plaats waarbij in goede 

sfeer de kandidaats bestuursleden bij acclamatie werden gekozen. Het is verheugend te zien 

dat een „generatie veertigers‟, zoals Bert Westera het (enigszins flatteus) noemde, bereid is 

gevonden het fantastische werk over te nemen van de in de afgelopen periode afgetreden 

bestuursleden Nol van ‟t Riet, Tom de Ruiter en Cor van Wieringen. We zijn als nieuw 

bestuur met veel enthousiasme aan het werk gegaan. De communicatie met u herstellen is 

onze eerste prioriteit en deze nieuwsbrief is daarvan het resultaat. U leest onder andere over 

de uitslag van de ledenenquête, toernooi aankondigingen en een verslag van mijn bezoek aan 

het ICCF congres afgelopen zomer. Onze prioriteiten als bestuur voor de komende maanden 

zijn het tot stand brengen van een elektronische nieuwsbrief en het vernieuwen van de 

website. Daarnaast aandacht voor toernooien en ledenwerving. Interessant gegeven vanuit het 

ICCF congres is dat het aantal geregistreerde spelers met 20% is gestegen. Met regelmaat 

melden zich ook Nederlandse spelers voor het Direct Entry programma van de ICCF, maar 

lidmaatschap van de NBC is nog geen vanzelfsprekendheid. Ook de KNSB is bereid het 

correspondentie schaken te promoten, dus voldoende aanknopingspunten om de daling van 

ons ledenbestand een halt toe te roepen. 

Alleen die naam „correspondentieschaak‟ dekt vandaag de dag eigenlijk de lading niet meer. 

Onze Oosterburen spreken over FernSchach, wat al een stuk dichter in de buurt komt. Goede 

ideeën altijd welkom! 

Veel leesplezier. 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Arjen Oudheusden, voorzitter. 

 

2. Buitengewone algemene ledenvergadering 

De buitengewone algemene ledenvergadering vond plaats op 3 september jl. in 

vergadercentrum Eenhoorn in Amersfoort. Aanleiding voor de vergadering was het aantreden 

van een nieuw bestuur. Vanaf 12.00 werden de leden ontvangen met een smakelijk lunch en 

was er gelegenheid tot kennismaken. Van 13.00 tot 14.25 uur werd er in een zeer 

ongedwongen en vrolijke sfeer vergaderd. De opkomst bestond uit 18 leden, inclusief de 8 

(aanstaande) bestuursleden. De zittende bestuursleden en kandidaat bestuursleden stelden zich 

allen kort voor aan de vergadering, waarna het nieuwe bestuur bij acclamatie werd gekozen. 

Waardering en dank werd uitgesproken vanuit de vergadering en het bestuur voor het 

afgetreden bestuurslid Cor van Wieringen.  
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Het nieuw aangetreden bestuur bestaat uit de volgende personen: 

-> Voorzitter: W.A. Oudheusden (Arjen) 

-> Secretaris: A. Hebels (Albert) 

-> 2
de

 secretaris: H.P.J. Visser (Hessel) 

-> Penningmeester: W.H. Pommerel Brouwer (Wim) 

-> Algemene Wedstrijdleider: J.P.M. van Doorn (Jos) 

-> Wedstrijdsecretaris: J.H.E.P. Jansen (Joop) 

-> Communicatie: R.J.E. Ritsema (Ronald) en G.Legemaat (Gert) 

 

Na de bestuursverkiezing lichtte Wim Pommerel Brouwer de resultaten van de ledenenquête 

toe. Voorzitter Arjen Oudheusden gaf een kort overzicht van wat op het ICCF-congres 2011 

in Finland was besproken. De ledenenquête en het ICCF-congres komen in de volgende items 

van deze nieuwsbrief aan de orde. 

 

3. Het nieuwe bestuur 

In de buitengewone algemene ledenvergadering hebben de nieuwe bestuursleden zich al kort 

aan de aanwezige leden voorgesteld. Hier doen een aantal bestuursleden dat nog een keer 

dunnetjes over voor alle leden.  

Arjen Oudheusden: 

Arjen Oudheusden, 45 jaar, getrouwd, vier kinderen en woonachtig in 

Den Haag. Ben bedrijfseconoom en op dit moment werkzaam als 

interim manager. Mijn vader en beide grootvaders waren actieve 

schakers en heb het spel van huis uit meegekregen. Heb een paar jaar 

bordschaak gespeeld bij De Uil in Hillegom maar toen ik ging studeren 

ben ik daarmee gestopt. Vanaf die tijd veel met schaken en computers bezig geweest en speel 

nu af en toe via het internet. Een paar jaar geleden met correspondentieschaak begonnen om 

weer 'serieus' met schaken bezig te zijn. Begin dit jaar vanuit bestuur gevraagd of ik Tom de 

Ruiter wilde opvolgen en vanaf April dit jaar actief als voorzitter, wat ik met veel plezier doe. 

Albert Hebels: 

Ik ben 55 jaar, en heb twee jonge poesjes, Charlotte en Sophie van 4 maanden. 

Correspondentieschaak speel ik sinds 1983, en een gezonde voorliefde voor Sokolski en 

zetten als 1.c3 kenmerkte mijn eerste correspondentiejaren. Recent verhuisd vanuit de 

Randstad (maar niet via Markelo en Lisse) naar het Groningse Loppersum. 

Hessel Visser: 

Als oud-zeeman ben ik in 1983, samen met Sjouke Sieswerda, toegetreden tot het NBC-

bestuur als 2e secretaris. Enkele jaren heb ik de heer De Jong als secretaris opgevolgd en deze 

functie tot 3 september jl. vervuld. Thans ben ik dus weer 2e secretaris. Mijn burgerlijke staat 

is: Na een huwelijk van 18 jaar ben ik 1991 gescheiden en heb twee zonen van resp. 35 en 30 

jaar.  
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Wim Pommerel Brouwer: 

Net met pensioen, getrouwd met Marijke, vijf kinderen, negen 

kleinkinderen en een kat. We hebben de drukke Randstad 

verruild voor de rand van de Veluwe. Bij gebrek aan een 

opvolger voor de overleden Sjouk Sieswerda, heb ik me 

verplicht gevoeld zijn taak over ter nemen. Aan schaken zelf 

kom ik niet of nauwelijks meer toe, mede door een nieuwe 

hobby: varen met onze motorboot in binnen- en buitenland. 

 

Jos van Doorn: 

Ik ben Jos van Doorn en werk en woon in het Brabantse Oss. Speel hier 

ook mijn bord partijen maar helaas kijk ik vaak zo ver vooruit dat ik de 

eerste zet wel eens vergeet. 

Ben begonnen met CS bij het 30 jarige jubileum. Eerst in 4 partijen een 

zet verzinnen in een treinreis van 12 minuten. De laatste jaren meer 

fanatieker.  

Zoals U kunt zien is de eerste liefde de fiets. 

 

Joop Jansen: 

Joop Jansen, 52 jaar. Getrouwd met Marian en twee kinderen, 11 en 10 

jaar oud. Werkzaam als opnamecoördinator in de psychiatrie. Speel al 

correspondentieschaak sinds 1976 en ben al vele jaren bij de organisatie 

betrokken. Verslaafd aan schaken en alles wat er mee te maken heeft, 

vooral verzamelen.  

 

 

Gert Legemaat: 

Ik ben 49 jaar, getrouwd met het (op moment van schrijven) nieuwste 

lid van de NBC, Nilufer Karayilan, en woonachtig in Doorn op de 

Utrechtse Heuvelrug. Ik werk als docent chemie bij de Hogeschool van 

Utrecht. Speel correspondentieschaak sinds 1992 en bordschaak bij SV 

Doorn-Driebergen. 
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4. Resultaten ledenenquête 

 

Tijdens de buitengewone algemene bestuursvergadering werden  de resultaten  van de 

ledenenquête door Wim Pommerel kort besproken. Hier volgen nogmaals de belangrijkste 

resultaten en conclusies. 

1. Aantal reacties 

De respons was heel goed: 152 van de 330 verstuurde vragenlijsten werden teruggestuurd. 

Dat wil zeggen dat 46% van de leden aan de enquête deelnam. De uitslag kan derhalve als 

representatief worden gezien voor de NBC.  

2. Activiteit als correspondentieschaker 

a. De bond is sterk aan het vergrijzen, de gemiddelde leeftijd ligt boven de 60 jaar.  

b. De helft van de leden schaakt niet of nauwelijks meer, slechts een derde schaakt vrij actief 

of zelfs zeer actief. 

c. Slechts weinigen zijn meer gaan schaken, de helft daarentegen minder en voor 33% van de 

leden is de activiteit ongeveer gelijk gebleven. 

d. De redenen lopen uiteen: leeftijd, interesse, vrije tijd, internet. Een aantal leden schaakt 

minder vanwege het computergebruik. 

3. Waarde KNSB voor de NBC 

a. De meningen hierover lopen zeer uiteen: een derde is negatief, een derde positief, en een 

derde neemt een tussenpositie in. 

b. Een negatieve waardering is meestal gebaseerd op nut: men ziet geen nut. Een positieve 

waardering is meestal meer principieel: je hoort als bijzondere bond lid te zijn van de 

algemene bond.  

c. Conclusie: Lidmaatschap van de KNSB behoeft legitimering en uitleg naar de leden! 

4. Frequentie Nieuwsbrief/ Schaakschakeringen? 

a. De helft van de leden kiest voor 1x per maand of per twee maanden, voor een kwart maakt 

het niet uit. 

b. Ter wille van het gemak en de kwaliteit verdient 1x per twee maanden de voorkeur. 

c. Negen mensen kiezen nadrukkelijk voor een papieren versie, hebben geen computer. 
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5. Meewerken aan publicaties 

a. Meer dan twintig mensen  wil geregeld meewerken aan een of andere vorm van publicatie. 

b. Achttien mensen  zegt incidenteel mee te willen werken. 

c. Van tien mensen  is onduidelijk of zij willen meewerken. 

d. Zowel het een als het ander moet goed worden nagetrokken, begeleid en gecoördineerd 

door de werkgroep publiciteit en de te vormen redactie: wie doen wat voor wanneer? 

6. Onderwerpen Nieuwsbrief en Website 

a. Er zijn duidelijke voorkeuren uitgesproken voor onderwerpen in nieuwsbrief en/of website. 

b. Voor wat betreft de website wordt vooral de actualiteitswaarde benadrukt, voor wat betreft 

de nieuwsbrief is er meer behoefte aan schaaktechnische zaken en interviews.  

 

7. Postduif 

1.80% van de leden wil de Postduif blijven ontvangen (sommigen zeggen ongevraagd: zolang 

het gratis is; weer anderen zijn ongevraagd bereid er iets voor te betalen), veertien procent 

zegt nee en enkelen hebben behoefte aan een digitale versie.  

2. De neezeggers zeggen vooral nee, omdat de Postduif niet gaat over correspondentieschaak. 

3. Elf leden zijn niet akkoord met het delen van de adresgegevens van NBC naar Postduif. De 

principiële gedachte lijkt te zijn, dat een Postduif in eigen beheer van een individueel lid ook 

voor wat betreft de adressen los moet staan van de NBC. 

 

5. Verslag ICCF-congres 

Het jaarlijkse ICCF congres werd dit jaar gehouden in het Finse Järvenpää, 45km ten noorden 

van Helsinki. Voor mij was het de eerste keer dat ik de NBC als ICCF delegate mocht 

vertegenwoordigen, waarbij ik de niet geringe taak had om in de voetsporen van Nol van ‟t 

Riet te treden. Nederland had zich al twee jaar (op overigens uitstekende wijze) laten 

vertegenwoordigen door Andrew Dearnley, de Engelse delegate, dus het was goed „ons‟ 

gezicht weer te laten zien. Het congres duurt een week, waarbij van zondag t/m woensdag 

vergaderd wordt. Hierbij passeren vele zaken de revue zoals de officiële uitreiking van titels 

en prijzen, het verantwoording afleggen van het bestuur, begroting, toernooi agenda, 

wijziging in spelregels etc. etc. Verder stond dit jaar de (herverkiezing) van het ICCF bestuur 

op het programma.  
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Een aantal van de belangrijkste punten die ter tafel kwamen waren: 

 Direct Entry programma: Het direct entry programma stelt spelers in staat zich bij de 

ICCF aan te melden en direct in te schrijven voor toernooien. De ICCF betaalt een 

deel van de op deze wijze ontvangen inschrijfgelden terug aan de aangesloten bonden. 

Inmiddels gaat dit zo voorspoedig dat de ICCF de retour storting voor de landen gaat 

verhogen omdat er „te veel‟ geld binnenkomt bij de ICCF en „te weinig‟ bij de bonden. 

Grote landen zoals Duitsland en Italië stellen lidmaatschap van de nationale bond 

verplicht om deel te kunnen nemen aan het direct entry programma en toernooien. De 

meeste landen, waaronder Nederland, doen dat niet. Los van de financiën ontstaat nu 

de situatie dat de nationale bonden leden blijven verliezen, terwijl het aantal spelers 

via de ICCF toeneemt. Dit terwijl de ICCF nota bene is opgericht bij de gratie van de 

nationale bonden. Enfin, een thema waar we ons als bestuur op zullen bezinnen en 

mogelijk in de ALV op terug komen. 

 Een commissie onder leiding van Rating Commissioner Gerhard Binder heeft zich 

gebogen over het toenemend aantal remises in correspondentie schaak en de mogelijke 

maatregelen ter ontmoediging daarvan. Hierover is veel gediscussieerd; is er wel 

sprake van een probleem of een „natuurlijke ontwikkeling‟ en zo ja wat doen we eraan. 

Als enige maatregel is besloten tot het invoeren van de „Baumbach Tie-Break‟, 

vernoemd naar de inbrenger en voormalig wereldkampioen Fritz Baumbach (die ik 

overigens als een van de weinigen op remise wist te houden in het tevens 

georganiseerde snelschaak toernooi). Dit houdt in dat het Sonnenborn-Berger systeem 

wordt vervangen door de Baumbach Tie Break, waarbij in geval van gelijk eindigen 

de speler met de meeste overwinningen als winnaar wordt aangewezen. Deze regel 

gaat in met ingang van 1 Januari 2012. 

 Ook op het gebied van het Rating systeem is een nieuw voorstel aangenomen. 

Voorheen werd de nieuwe rating berekend op basis van de start rating van de speler 

aan het begin van het toernooi. Gebleken is dat in een aantal gevallen spelers dit 

systeem gemanipuleerd hebben om snel in rating te stijgen (sterke spelers die hun 

rating eerst hebben laten terugvallen, om vervolgens met een lage start rating in veel 

toernooien te starten en op deze wijze veel rating punten winnen). Het systeem wordt 

nu dat bij het eindigen partijen de hoogste rating wordt gebruikt van a) de start rating 

of b) de actuele rating. 

 

Tot slot werden diploma´s en medailles uitgereikt aan de gedelegeerden voor de behaalde 

titels en prijzen van de spelers in het betreffende land. Voor Nederland waren dat de volgende 

spelers. 
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Titels: 

NED 371002 Rob P. Kruis SIM 

NED 371002 Rob P. Kruis IM 

NED 371050 Lambert Douwe Westera IM 

Prijzen: 

World Championship XXIII Bronze David A. Van der Hoeven NED 

World Cup XIII Silver Rob P. Kruis NED 

1st Webchess Open 3rd René C. H. Raijmaekers NED 

ICCF Veterans World Cup 1 1st Kruis, Rob P NED 

 

Aan Bert Westera en Rene Raijmakers zijn de eerbewijzen op de buitengewone 

ledenvergadering overhandigd. De overige prijswinnaars zijn hopelijk op de komende ALV in 

de gelegenheid hun prijs in ontvangst te nemen. 

Bijzonder was dat er vijf wereldkampioenen aanwezig waren op het congres: zie foto.  

 

 

ICCF World Champions Meet in Finland for the 2011 ICCF Congress in Järvenpää, Finland. 

From left to right: Marjan Šemrl (SLO), Pertti Lehikoinen (FIN), Tunc Hamarat (AUT), Fritz 

Baumbach (GER), Horst Rittner (GER) 
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Meer informatie en foto´s kan gevonden worden op de ICCF website: 

http://www.shakki.net/liitot/skl/iccf_2011_congress.html.  

Al met al een succesvol en genoeglijk congres, waarbij ik in de gelegenheid was vele collega 

bestuurders en leden van de wereldwijde correspondentie schaak familie te ontmoeten. 

Amici Sumus - We are friends 

Arjen Oudheusden 

 

6. Gouden speld voor Joost Kerssemakers  

Joost Kerssemakers (67) uit Maarheeze, lid van de vereniging EWS in Weert en onze NBC, 

heeft onlangs de gouden bondsspeld van de KNSB ontvangen. Kerssemakers werd 

onderscheiden vanwege het feit dat hij ruim 50 jaar lid is van de KNSB. Hij ontving de speld 

uit handen van voorzitter Frank Clevers van de Limburgse Schaakbond.  

 

Meer info: http://www.lisb.nl/” 

 

7. Vriendschappelijke landenwedstrijden 

 

Beste schaakvrienden en schaakvriendinnen, 

Er zijn twee nieuwe landenwedstrijden waar u zich voor aan kunt melden. Helaas voor de 

postschakers zijn het beiden WEBSERVER-matches. 

De eerste is die tegen Duitsland. Het grootste (qua leden) correspondentieschaakland van de 

wereld heeft ons uitgedaagd. Onze voorzitter werd uitgedaagd door de president (wij zouden 

dit ook zo moeten noemen!) op het ICCF-CONGRES om tegen elkaar in een landenwedstrijd 

te spelen. Het 1
e
 bord wordt dan ook door hen bezet! Maar een ieder die wil kan zich opgeven 

voor één of twee matches van twee partijen.  

http://www.shakki.net/liitot/skl/iccf_2011_congress.html
http://www.lisb.nl/
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Dan heb ik onze Argentijnse vrienden uitgedaagd om een landenwedstrijd te spelen. Zij 

kunnen echter maar maximaal 20 spelers op de been brengen dus zeer waarschijnlijk moet ik 

enkele mensen teleurstellen. Maar wilt U Uw Spaans eens opkrikken: meldt U dan aan! Deze 

match willen we waarschijnlijk rond 1 november gaan starten. 

Een klein verslag van de lopende vriendschappelijke wedstrijden, in willekeurige volgorde:  

TSJECHIË 

Een match die op zijn einde loopt. Nog twee partijen te gaan. We gaan deze match heel dik 

verliezen. Geen kans tegen de Tsjechen. Twee spelers wisten 2 punten te halen in deze match: 

Perry Koopmans en Peter Groot. Voorwaar en prima prestatie. 

INDIA 

In deze match staan we fors op voorsprong. Het lijkt dat we tegen het land van de 

onvoorspelbare Anand een mooie overwinning kunnen gaan halen. Helaas zijn in deze match 

enkele Indiase tegenstanders zonder iets te laten horen uit de match gezet. Niet leuk, zeker 

niet in een vriendschappelijke wedstrijd. Ook in deze wedstrijd twee volle goede punten voor 

Perry Koopmans, ook voor: Adriaan Poffers, Hans Kemperman(2x2 punten!), Peter Paul 

Geluk, Jeroen van Gool, Alan de Geus en Johan van Engelen.  

SPANJE 

De wedstrijd tegen Spanje is pas enkele maanden aan de gang. Tot nu toe gaat het gelijk op. 

Op het moment van schrijven staan we licht voor (7-8). Het zou mooi zijn als dit zo doorgaat. 

Het is een match aan vele borden, bijna 40. Wel spelen bij onze bond enkele spelers 2 

matches. 

FINLAND 

Deze match spelen we zowel via de webserver als per Post. 

In de webservermatch staan we op voorsprong ondanks het dikke pak slaag tot nu toe aan de 

borden 2 t/m 5 (7½-½). Hopelijk kan Dick van Geet  hier onze eer redden. Deze partijen van 

Dick zijn trouwens life te volgen! Prachtige duels vecht onze Dick uit.  

In de postmatch staan we op een achterstand ondanks de 2 punten van Henk Schulenberg en 

Antoon van Rooij. De postmatch wordt gespeeld over 9 borden.  

KAAPVERDISCHE EILANDEN 

Een ruime maand eerder dan de match tegen Spanje begon onze match tegen dit wel heel 

leuke land. Het is een land waar je niet zo snel aan denkt om een match tegen te beginnen. 

Maar aangezien ik steeds meer contact krijg binnen de ICCF kwam ik dit land op het spoor. 

Een bijzonder fijn en leuk contact met de teamcaptain en het was snel geregeld! 15 Borden 

konden zij op de been brengen. Voor ons geen probleem om ook evenveel spelers bij elkaar te 

krijgen. Wel lijkt het een walk-over te worden voor ons. 10-2 is de tussenstand. 



11 
 

IJSLAND 

Ook deze match startte nog voor de vakantie. Pas één partij is er beslist in het voordeel van de 

IJslander. Enkele remises niet meegeteld. Alles is nog mogelijk in deze match ook over 15 

borden. 

ISRAEL 

In deze match over 18 borden was ik bijzonder blij dat onze GM Michel Plomp aan het eerste 

bord wilde gaan zitten. Altijd fijn als we een échte GM daar hebben zitten! Ik zou het 

bijzonder fijn vinden als dit in meerdere vriendschappelijke wedstrijden zou lukken! Er zijn 

pas 4 partijen beëindigt in deze match die midden in de vakantie is begonnen. 

JAPAN 

We waren bezig te proberen de match te organiseren toen de verschrikkelijke ramp in het 

voorjaar plaatsvond. Begrijpelijk dat het contact even op een laag pitje kwam te staan. Echter 

toch ruim voor de vakantie kon de match van start gaan. Er is nog geen partij beslist. Eén 

partij, van Wim Velker, wordt per post gespeeld, de rest via de webserver. 

 

BRAZILIE 

Nog gestart in het vorige jaar is deze match al een stuk op dreef. We hebben een kleine 

achterstand maar ik heb de goede hoop dat we deze nog gelijk kunnen trekken. Dus: GA ER 

VOOR! Dit is een van de grootste matches met verschillende spelers van ons. 30 

verschillende spelers. 

ZWEDEN 

Deze Postmatch is reeds gestart in 2009. Voor hedendaagse begrippen een eeuw geleden. We 

staan voor met 15-11. Enkele spelers hebben nog beide partijen lopen waaronder 

ondergetekende die een bijzonder fijn, gezellig ouderwets postcontact heeft met Per 

Söderberg, ICCF gedelegeerde. Hij heeft wel email (je kunt bijna niet zonder, zeker niet als 

gedelegeerde) maar we spelen lekker ouderwets per post. Ruilen wat postzegels (voor mijn 

zus), zoals dat vroeger ook vaak ging. In deze match hebben Jos van Raan, Antoon de 

Rooij(al weer), Peter Paul Geluk (al weer) en Henk Schulenberg(al weer!) 2 punten 

binnengesleept! Een prima prestatie! Hopelijk gaan we deze match, nog gestart door onze 

schaakvriend Nol van ‟t Riet winnend afsluiten! 

AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND 

Al jaren heb ik contact met enkele mensen van het verre continent! Het blijft, als je de 

postkaarten gewend bent, een bijzondere ervaring dat als je iets schrijft je soms per 

ommegaande reactie krijgt, waar je vroeger wekenlang op antwoord wachtte. Wel is het des te 

frustrerender dat je zelf met 2-0 kansloos van het bord gespeeld wordt. Wel laten mijn 

teamgenoten me niet in de steek. We staan op voorsprong! Vasthouden mannen! 

AMICI SUMUS Joop Jansen 



12 
 

8. ICCF-toernooien 

Enkele toernooien/matches zijn aangekondigd bij de ICCF: 

1. “ONE MEMBER FEDERATION VS. REST OF EUROPE” 

De match “One Member Federation vs. Rest of Europe”, is hier de vriendschappelijke 

wedstrijd “Ukraine vs. Rest of Europe”, een nieuw initiatief waarbij één federatie speelt 

tegen ALLE landen van Europa. Deze kunnen allen twee spelers afvaardigen. Wij zijn op 

zoek naar één speler boven de ELO 2150 en één onder de 2150. Het betekent dat U speelt 

onder de EUROPESE VLAG, in deze WEBSERVERMATCH.  

2. “WITOLD BIELECKI” MEMORIAL TEAM TOURNAMENT” 

Dit toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de in 2008 overleden Poolse 

schaakvriend Witold Bielecki. Het is een teamtoernooi voor 6 spelers dat gespeeld wordt op 

de webserver. U wordt ingedeeld in een groep met 7 of 9 teams. (Dit betekent dus dat U 6 of 8 

partijen moet spelen). Wij zijn op zoek naar spelers met een RATING die lager is dan 2050. 

Twee spelers mogen maar maximaal een rating hebben tussen de 2000 en 2050. Het 

gemiddelde moet onder de 2000 blijven! 

3. THEMATOERNOOIEN, start in 2012 

POST Thematoernooien 

Thema nr. 1 Thema nr. 2 

Tubingen Gambit Sicilian Alapin Variation 

1. 2133 7866  2. 7274 6674  3. 5254  

4746 4. 6152 7466 5. 4244 

1. 5254 3735  2. 3233 4745 3. 5445 4845    

4. 4244 

Inschrijven vóór 15.01.2012    

Startdatum 01.02.2012 

Inschrijven vóór 01.03.2012          

Startdatum 15.03.2012 

WEBSERVER Thematoernooien 

Thema nr. 1 Thema nr. 2 

 Amar(70th Death Anniversary) Opening Queen's Indian 

1. 7183 

1. 4244 7866  2. 3234 5756  3. 7163 2726      

4. 7273 3827 5. 6172 6857 6. 5171 5878     

7. 4445 

Inschrijven vóór 01.01.2012      

Startdatum 15.01.2012 

Inschrijven vóór 15.02.2012          

Startdatum 01.03.2012 
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Voor de verzending van de volgende Nieuwsbrief per mail moeten wij  over het juiste 

mailadres beschikken waarop u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor de zekerheid 

vragen wij iedereen met e-mail het juiste e-mailadres  per ommegaande door te geven 

aan  Hessel Visser: hpjvisser@chello.nl 

 

Binnenkort gaan de volgende toernooien van start: 

1. DIAMOND JUBILEE POSTAL WORLD CUP 19.  

Dit is een posttoernooi met toch nog 99 deelnemers uit 20 landen. waaronder 11 SIM/IM 

spelers. 

2. ICCF DIAMOND JUBILEE WEBSERVER WORLD CUP 18.  

In memory of Witold Bielecki 

Deze 2 toernooien zijn natuurlijk broertjes van elkaar, maar dit is de modernere tak, via de 

webserver. Maar liefst 685 verschillende spelers met maar liefst 845 inschrijvingen! 

Onvoorstelbaar veel. Vanuit ons land zijn er 25 inschrijvingen gedaan! Een mooie prestatie. 

Aan dit toernooi doen 7 GM‟s mee, 40 SIM's en 54 IM‟s! Voorwaar een prima prestatie van 

Mariusz Wojnar.  De startdatum voor de webserver is 30 oktober.  

De volgende twee toernooien tenslotte zijn al weer even aan de gang: 

1. VAN PERLO TOERNOOI 

Dit toernooi, dat is opgedragen aan ons lid Ger van Perlo, werd nog juist gestart in het vorige 

jaar. In het toernooi, prima georganiseerd door ons voormalig bestuurslid Cor van Wieringen, 

zijn al vele partijen beslist. In de A-groep gaat de strijd tussen Tsjechië en Duitsland A. Ons 

Nederlands team staat voorlopig op een derde plaats. Bord 4 is zelfs al helemaal uitgespeeld. 

Jan Geus haalde een verdienstelijke 3e plaats met 5 uit 8. In de B-groep gaan beide Duitse 

teams aan de leiding. B2 staat op dit ogenblik dik voor op B1. Op het moment van schrijven 

zijn er nog geen borden geheel uitgespeeld. 

2. THOR LØVHOLT MEMORIAL U-2300 TEAM TOURNAMENT  

In dit toernooi voor spelers onder de 2300 zijn intussen ook al heel wat zetten gespeeld. De 

Ukraine gaat als een speer en lijkt dit toernooi op zijn naam te brengen. Onze spelers kunnen 

geen potten breken; Alleen Ralph Keijzer heeft tot nu toe met 3 uit 4 een prachtige score. 

HOUD VOL, zou ik zeggen! 

AMICI SUMUS  

Joop Jansen 
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9. Partij: Arjen Oudheusden – Gert Legemaat, KE13 

In KE13 heeft onze nieuwe voorzitter Arjen Oudheusden goede vooruitzichten om de nieuwe 

Nederlandse kampioen te worden en daarmee in de voetsporen te treden van zijn grootvader 

die in 1942 al eens kampioen van Nederland was. Een belangrijke stap in die richting zette hij 

door in een rechtstreeks duel regerend kampioen Gert Legemaat te verslaan. Hieronder volgt 

Arjens analyse van die partij. 

Oudheusden, Willem Adrianus (2222) - Legemaat, Gert (2359) 

Dutch CH KE13 ICCF, 14.03.2011 

[WA Oudheusden] 

1.e4 c6 Een verassende keuze van Gert. Ik kon geen correspondentiepartijen van hem vinden 

waarin hij de Caro Kann speelde. Wel was mij opgevallen dat hij het vorige kampioenschap 

goed had gescoord met de Aljechin die hij voor het eerst toepaste met zwart. 2.d4 d5 3.Nc3 

Na rijp beraad besloot ik de klassieke variant te spelen, mede omdat ik 'bang' was op een 

diepe voorbereiding van Gert te stuiten in de meer gangbare doorschuifvariant 3.e5 3...dxe4 

4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 [6.h4 is het alternatief. Op mij komt deze zet wat prematuur 

over. En wit heeft een zet later meestal ook nog de mogelijkheid h4 te spelen. Voor spelers 

van de Caro Kann beveel ik overigens 'The Caro-Kann' van Lars Schandorff van harte aan. 

Een zeer goed boek waarin uitgebreid de meest actuele varianten worden besproken en 

geanalyseerd.] 6...Nd7 7.Bd3!? [Na 7.h4 waren we in de hoofdvariant terecht gekomen welke 

uitgebreid besproken wordt in het boek van Schandorff. Ld3 is een minder gangbare 

voorzetting, dus als Gert de Caro Kann al diep had voorbereid dan zou dit toch het einde 

moeten zijn :-)] 7...e6 8.Bf4 [8.0-0 is ook goed speelbaar.] 8...Ngf6 9.0-0 Be7 10.c4 Bxd3 [De 

laatste correspondentie partij in mijn database vervolgt met 10...0-0 11.Bxg6 hxg6 12.Qe2 

Qa5 13.Rfe1 Rfe8 14.h3 c5 15.dxc5 Bxc5 16.Ne4 Nxe4 17.Qxe4 Qb6 18.Qc2 Red8 19.Rad1 

Nf8 20.b3 a5 21.Be3 Rxd1 22.Qxd1 f6 23.Bxc5 Qxc5 24.Qd3 a4 25.Rd1 g5 26.g3 axb3 1/2-

1/2 Coplin,L (2417)-Gerbich,V (2402)/ICCF 2009] 11.Qxd3 0-0 12.a3N [12.Rfe1 Qb6 13.b3 

Rfd8 14.Qc2 Nf8 15.Nf5 Ng6 16.Nxe7+ Nxe7 17.h3 Nf5 18.Be5 Nd7 19.Bf4 Nf6 20.Be5 

Nd7 21.Bf4 Nf6 22.Be5 1/2-1/2 Fogarasi,T (2420)-Hera,I (2585)/TCh-HUN 2011] 12...Re8 

13.Rad1 Nf8 Een sterke manoeuvre van het paard welke ik niet serieus had bekeken. 14.Be5 

[Het alternatief 14.Qc3 Ng6 15.Bg5 is ook interessant.] 14...Ng6 15.Qc3 b5! Diagram 
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Een zeer sterke zet, waarvan ik in eerste instantie dacht dat het niet goed kon zijn. In werkelijkheid 

blijkt het zeer moeilijk voor wit om voordeel te behouden. 16.Bxf6 Bxf6 17.Ne4 bxc4 18.Ne5 Bxe5 

19.dxe5 Qb8 20.Nd6 Rd8 21.Nxc4 Rd5 Toen ik Gert sprak op de jaarvergadering vertelde hij dat hij 

dacht dat dit misschien niet de meest sterke zet was. Volgens mij is er niets mis mee. 22.Rd4 Qb5 

23.Nd6 Qa6 24.Rxd5 cxd5 25.f4 Rd8 Wit heeft er een paard op d6 aan overgehouden, maar de 

stelling is in evenwicht. Wit's enige kansen liggen in de pionnen op de damevleugel. 26.b4 Qb6+ 

27.Kh1 Rd7 28.a4 Qa6 Zwart moet uiterst secuur spelen nu, maar Gert had vele sterke zetten tot 

noch toe vrijwel a tempo uit zijn mouw geschud. Ik begon me bij remise neer te leggen en vroeg me 

af waarom ik toch niet de meer gecompliceerde doorschuifvariant had gespeeld. 29.Ra1 Diagram  

 
 

29...h5? Maar toen ik deze zet via de mail kreeg dacht ik: of ik heb weer wat gemist, of dit is niet 

goed. [Zwart's enige zet om remise te maken is hier 29...Qe2!! en nu zijn er vele mogelijkheden, maar 

de bottom line is dat wit niet verder komt. Bijvoorbeeld 30.a5 h5! nu kan het wel. 31.Qc8+ Kh7 

32.Qxd7 Nxf4 33.Rg1 Nh3!=] 30.Qd2 Nu zit de zwarte dame 'gevangen' op a6 en geeft wit's pionnen 

meerderheid op de damevleugel de doorslag. 30...f6 31.b5 Qb6 32.a5 Qb8 33.b6 fxe5 34.Nb5! axb6 

35.a6! Qa8 36.fxe5 d4 37.Qg5 Nf8 38.a7 de zwarte dame staat onmajesteitelijk op a8, terwijl haar 

witte collega over het bord snelt om nog een pion op te halen. 38...d3 39.Qxh5 d2 40.Qe2 Ng6 

41.Rd1 Nf4 42.Qf3 Nd5 43.Rxd2 Rxa7 44.Nxa7 Qxa7 45.Rd1 Qc7 46.Qh5 Ne3 47.Qe8+ En hier gaf 

Gert het zeer sportief op, winst is een kwestie van tijd. De spelers die in verloren positie 20 dagen per 

zet gaan nadenken, daar wil ik het ook nog wel eens met u over hebben. 1-0 

 

Voor de verzending van de volgende Nieuwsbrief per mail moeten wij  over het juiste mailadres 

beschikken waarop u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor de zekerheid vragen wij iedereen met 

e-mail het juiste e-mailadres  per ommegaande door te geven aan  Hessel Visser: 

hpjvisser@chello.nl 
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10. Aanmelden en contact 

Contactgegevens bestuursleden: 

Voorzitter: Arjen Oudheusden, De Mildestraat  19, 2596 SV  Den Haag, 070-7852033, 

Wa.oudheusden@gmail.com 

Secretaris: Albert Hebels, Parallelweg  4, 9919 AC  Loppersum, 0596-573510, 

ahebels2@freeler.nl 

2
de

 Secretaris: Hessel Visser, Pottenbakkersdonk  432, 7326 PE  Apeldoorn, 055-5412425, 

hpjvisser@chello.nl 

Penningmeester: Wim Pommerel Brouwer, Beekstraat 46, 8081 ED Elburg, 0525 – 68 11 46, 

pombrouw@kpnmail.nl 

Algemene wedstrijdleider: Jos van Doorn, Duiker 13, 5345 RG  Oss, 0412-626512, 

osvschaak@live.nl 

Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum, 06-36297188, 

jannesnelleke@home.nl 

Communicatie 1: Ronald Ritsema, Dubloen 139, 1628 RX  Hoorn, 0229-231968, 

ronald.ritsema@crossroads.demon.nl 

Communicatie 2: Gert Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ  Doorn, 0343-416667, 

g.legemaat@planet.nl 

 

Aanmelden voor NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn 

Aanmelden voor landenwedstrijden bij: Joop Jansen 

Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar rekening 

1365400 t.n.v. penningmeester NBC te Elburg, onder vermelding van het gewenste toernooi, 

en bij ICCF-toernooien tevens door een email naar Joop Jansen 

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens bij: Hessel Visser 

Kopij voor de nieuwsbrief of reacties op de nieuwsbrief graag sturen naar: Gert Legemaat, 

Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ  Doorn  of per mail NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 

mailto:Wa.oudheusden@gmail.com
mailto:ahebels2@freeler.nl
mailto:hpjvisser@chello.nl
mailto:pombrouw@kpnmail.nl
mailto:osvschaak@live.nl
mailto:jannesnelleke@home.nl
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mailto:g.legemaat@planet.nl
mailto:NBCNieuwsbrief@hotmail.nl
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