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Schaakschakeringen: NBC-Nieuwsbrief  

1
ste

 jaargang no. 2 December 2011 

 

Beste NBC-leden, 

Net voor de Kerst ontvangt u hierbij de tweede NBC-Nieuwsbrief.  

Een groot aantal van u heeft gereageerd op de oproep in de vorige nieuwsbrief om het e-

mailadres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen bij de ledenadministrateur (Hessel Visser), 

door te geven, waarvoor hartelijk dank. Een ieder van wie het e-mailadres bekend is ontvangt 

de nieuwsbrief nu nog uitsluitend “elektronisch”. Naast enkele leden die daar uitdrukkelijk 

om hebben gevraagd ontvangen die leden die nog geen e-mailadres hebben doorgegeven deze 

keer de nieuwsbrief nog in de papieren versie per post. De volgende nieuwsbrief zal echter 

nog alleen aan die leden die hun wens hiertoe uitdrukkelijk bij Hessel Visser hebben kenbaar 

gemaakt als “hard copy” worden verzonden. Zij die deze keer nog een papieren versie 

toegestuurd krijgen omdat hun e-mailadres niet bekend is, verzoeken we derhalve dringend 

hun e-mailadres aan Hessel door te geven. 

Een aantal reacties kwam er binnen naar aanleiding van de wijze van versturen van de vorige 

nieuwsbrief, waarbij alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar waren. Dit euvel is 

verholpen door deze keer alle e-mailadressen in de “BCC” te plaatsen. 

Dan snel naar de inhoud van deze nieuwsbrief. Na een woordje van de voorzitter volgt een 

artikel van Johan Hut over correspondentieschaak zoals dat is gepubliceerd op 

www.schaaksite.nl als onderdeel van de “Canon van het Nederlandse Schaak”. Daarna laat 

wedstrijdleider Jos van Doorn zijn licht schijnen over de K-groepen. Verder aankondigingen 

voor diverse op handen zijnde toernooien (waaronder een toernooi voor spelers die 

nadrukkelijk geen computer wensen te gebruiken voor het vinden van zetten, het No PC 

toernooi!) en een overzicht van Joop Jansen over de stand van zaken in de diverse 

landentoernooien en de postolympiade. Partijanalyses zijn er van de hand van Rob Kruis en 

Bert Westera, die we beiden in de vorige nieuwsbrief konden feliciteren met de hun op het 

congres in Helsinki toegekende titels.  

http://www.schaaksite.nl/
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De complete inhoudsopgave ziet er als volgt uit: 

1. Van de voorzitter 

2. Canon (49): Correspondentieschaak 

3. K-groepen 

4. Aankondiging 1
ste

 “No PC” toernooi 

5. Aankondiging Oud tegen Jong NBC 

6. Aankondiging Thematoernooien 

7. Vriendschappelijke landenwedstrijden 

8. Postolympiade 

9. ELO perikelen 

10. Partij: Rob Kruis – Vitaly Kurgansky 

11. Partij: Israel de la Calle – Bert Westera 

12. Aanmelden en contact 

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

NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. Als u zelf eens een bijdrage wilt leveren aan een volgende 

nieuwsbrief stellen we dat uiteraard zeer op prijs. U kunt uw bijdrage dan mailen naar 

hetzelfde e-mailadres.  

Tenslotte wil ik u alvast wijzen op de datum voor de algemene ledenvergadering van 2012. 

Deze zal plaatsvinden op 14 april in Utrecht. 

Voor wat betreft deze nieuwsbrief wensen we u tenslotte veel leesplezier toe.  

Namens de redactie, 

Gert Legemaat  

 

 

Tekening door Jan Kamerman 

mailto:NBCNieuwsbrief@hotmail.nl
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1. Van de voorzitter 

Beste leden, 

Ik ben verheugd u op de valreep van 2011 vanuit onze tweede nieuwsbrief te mogen 

berichten. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de NBC, met een significante 

bestuurswisseling en enige onrust in de gelederen.  

Als nieuw bestuur hebben we een goede start gemaakt.  Op 22 november jl. hebben we in 

goede sfeer en harmonie vergaderd. Zoals al eerder aangegeven is een van onze eerste 

prioriteiten het herstel van de communicatie naar de leden toe. Deze nieuwsbrief is daar het 

levende bewijs van, maar het doet me eveneens deugd u te kunnen berichten dat we inmiddels 

de opdracht hebben verstrekt voor de ontwikkeling van onze nieuwe website. Hier willen we 

het laatste nieuws, aankondigen, ledeninformatie etc. laten samenkomen. Alle goede tips die 

we vanuit de ledenenquête hebben ontvangen hebben we hier in proberen te verwerken. De 

ontwikkelaar van de nieuwe website heeft ook de nieuwe Chessvibes.com website ontwikkeld 

en is dus wel bekend met de materie en heeft affiniteit met schaken. Ons streven is de nieuwe 

website voor de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 op te leveren (noteert u deze 

datum s.v.p. vast in uw agenda). Op het schaakvlak is nog vermeldenswaard dat wij de 

landenwedstrijd tegen Duitsland zijn gestart met een recordaantal van 80 borden, dankzij uw 

deelname en de inspanningen van onze onvermoeibare Joop Jansen! Rest mij u fijne 

feestdagen toe te wensen en een mooi en schaakrijk 2012! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Arjen Oudheusden, voorzitter 

 

 

2. Canon (49): Correspondentieschaak 

Correspondentieschaak is veel ouder dan clubschaak. Voordat de eerste verenigingen werden 

opgericht, speelden Nederlandse stedenteams al per post tegen elkaar. In 1934 werd het eerste 

individuele Nederlands kampioenschap gewonnen door T. ten Kate. Het werd georganiseerd 

door de Nederlandse Schaakbond, maar in 1966 werd de Nederlandse Bond voor 

Correspondentieschakers (NBC) opgericht. Die afscheiding werd door de KNSB van harte 

ondersteund. KNSB-voorzitter Goudsmit zat in de oprichtingscommissie en hoofdredacteur 

Slavekoorde van het bondsblad schreef: “Het Nederlandse correspondentieschaak kan nieuw 
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bloed best gebruiken, en heeft dit nodig, wil het gelijke tred kunnen houden met andere 

landen, welke soms zwakker geacht worden dan Nederland, doch ons niettemin in het 

correspondentieschaken voorbij streven.” Binnen een paar maanden meldden zich 

tweehonderd leden. 

De eerste Nederlandse correspondentiegrootmeester was Kor Mulder van Leens Dijkstra 

(1917-1989), die Nederlands kampioen werd in 1946, 1947 en 1948. Hij was een sterke 

bordschaker (het „gewone‟ schaken), hoofdklasser bij Philidor Leeuwarden, maar kreeg een 

fobie waardoor hij zijn erf niet meer af durfde. Dat erf was nogal groot, Mulder woonde in 

Friesland op een herenboerderij met negentig hectare grond, waar hij eigen aardappelrassen 

kweekte. Dankzij het correspondentieschaken kon hij zijn grote hobby blijven uitoefenen. 

Mulder vormde samen met bevriende schakers de „anti-Grünfeldclub‟, die met 4.Lf4 het 

Grünfeld-Indisch meende te weerleggen. 

De eerste Nederlandse wereldkampioen in het correspondentieschaak was Gert Timmerman 

(geboren in 1956), in 2001, na een toernooi dat in 1996 was begonnen. Dat deed hij door een 

groep te winnen met zestien spelers, die elk vijftien partijen tegelijk speelden. Over het 

gebruik van computers zei hij in een interview met het bondsblad: “Natuurlijk voor databases, 

maar niet in de eerste plaats als iets dat zetten voor mij verzint. Degenen die alleen op de 

computer vertrouwen en het vertrouwen en/of inzicht missen om andere zetten te spelen, 

zullen snel aan hun eigen plafond zitten.” In het bordschaak was Timmerman hoofdklasser 

(Rotterdam en De Variant, Breda), hij speelde eenmaal (1983) mee in het Nederlands 

kampioenschap. 

De tweede Nederlandse wereldkampioen was Joop van Oosterom (geboren in 1937), in 2005 

en 2007. Hij kreeg in de pers vooral commentaar op het (vermeende) gebruik van sterke 

„secondanten‟, omdat hij zich als miljardair omringde met grootmeesters. In 2003 trok hij 

zelfs Jeroen Piket aan als persoonlijk secretaris. Toen stond hij echter al bovenaan de 

wereldranglijst. Gert Ligterink in de Volkskrant: “Alles is nu eenmaal toegestaan. Wie er 

problemen mee heeft, kan beter een banvloek over het correspondentieschaak uitspreken dan 

Van Oosterom zijn succes misgunnen.” Herman Grooten, oud-ploeggenoot van Van 

Oosterom bij HSG, in Trouw: “Hoewel Van Oosterom ongetwijfeld af en toe advies zal 

inwinnen, verdenk ik hem ervan dat hij het gros van de zetten zelf bedenkt.” 

Nederland heeft tot nu toe ongeveer twintig correspondentiegrootmeesters gehad. De sterkste 

bordschakers onder hen waren Hans Bouwmeester, Haije Kramer en Dick van Geet. Het 

correspondentieschaken gaat op topniveau niet meer per brief. Ook schaken per e-mail is al 

achterhaald. Tegenwoordig spelen correspondentieschakers hun partijen op een webserver, 

waar stellingen en tijden worden bijgehouden. Schrijffouten en andere misverstanden komen 

daardoor minder vaak voor dan bij het aloude briefschaken. 

Johan Hut 

Dit artikel verscheen op www.schaaksite.nl als venster in de Canon van het Nederlandse 

schaak, een overzicht van de Nederlandse schaakgeschiedenis in 64 hoofdstukken. 
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3. K-groepen 

In K 41 heeft G.J Marell de eerste prijs naar zich toe weten te halen. Hij was ook de rating 

favoriet met een rating van 2390. Het eindresultaat van D.W den Herder viel wat tegen gezien 

zijn rating. De gemiddelde rating was hier 2190. 

NED/C41 41. Dutch Championship TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score SB RG Place 

1 NED 370880 
 
Marell, G. J. (Frits)  2390 

 
½ 1 1 ½ 1 1 0 ½ 5.5 21.75 0 1 

2 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2251 ½ 

 
1 0 1 ½ 1 1 0 5 20 0 2 

3 NED 371053 
 
Koopmanschap, J. 2209 0 0 

 
½ ½ 1 1 1 1 5 16.5 0 3 

4 NED 370924 
 
Breederveld, H. 2141 0 1 ½ 

 
1 ½ 0 ½ ½ 4 16 0 4 

5 NED 370929 
 
Faber, K. A. 2130 ½ 0 ½ 0 

 
0 1 1 1 4 14.25 0 5 

6 NED 371012 
 
Kramer, Ger J. 2091 0 ½ 0 ½ 1 

 
½ ½ ½ 3.5 13 0 6 

7 NED 379202 
 
Massy, Giel 2274 0 0 0 1 0 ½ 

 
1 1 3.5 11.25 0 7 

8 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van  1982 1 0 0 ½ 0 ½ 0 

 
1 3 11.75 0 8 

9 NED 370024 
 
Herder, D. W. den 2243 ½ 1 0 ½ 0 ½ 0 0 

 
2.5 11.5 0 9 

 

In K42 is R.Lindemann met de overwinning op de loop gegaan. Hij behaalde evenveel punten 

als G Massy, echter de SB punten waren in zijn voordeel. De gemiddelde rating kwam hier uit 

op 2185. Helaas waren er maar 7 deelnemers tegenover 9 in K42,  en moest D.W den Herder 

afhaken in de strijd. 

NED/C42 42. Dutch Championship TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 NED 371084 
 
Lindemann, R. 2200

P
 

 
½ ½ 1 ½ ½ -

C
 3 7.25 0 1 

2 NED 379202 
 
Massy, Giel 2269 ½ 

 
0 ½ 1 1 -

C
 3 6.75 0 2 

3 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2273 ½ 1 

 
0 0 1 -

C
 2.5 6.5 0 3 

4 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van  2022 0 ½ 1 

 
½ ½ -

C
 2.5 6 0 4 

5 NED 370929 
 
Faber, K. A. 2150 ½ 0 1 ½ 

 
0 -

C
 2 5.25 0 5 

6 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A. 2159 ½ 0 0 ½ 1 

 
-

C
 2 4.75 0 6 

7 NED 370024 
 
Herder, D. W. den 2226 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 

     
 

In K43 is de overwinning net als in K41 naar G.J Marell gegaan. Ook hier was hij de rating 

favoriet.  Wat verder opvalt in deze groep is het grote verschil in rating tussen de deelnemers: 

tussen G.J Marell en A.H.L Bijtelaar bedraagt het verschil in rating meer dan 500 Elo punten! 

1 partij is nog niet uitgespeeld in deze groep namelijk die tussen P.Groot en G.Massy. Het Elo 

gemiddelde ligt in deze groep op 2196.  

NED/C43 43.Dutch Championship TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 NED 370880 
 
Marell, G. J. (Frits)  2375 

 
½ 1 ½ 1 1 1 5 11.5 0 1 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370880
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371053
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370924
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371012
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370024
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371084
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370024
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370880
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2 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2268 ½ 

 
½ 1 ½ ½ 1 4 9.5 0 2 

3 NED 379202 
 
Massy, Giel 2266 0 ½ 

 
½ - 1 1 3 6 1 3 

4 NED 370929 
 
Faber, K. A. 2140 ½ 0 ½ 

 
1 0 1 3 6.5 0 4 

5 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A. 2122 0 ½ - 0 

 
1 1 2.5 4.5 1 5 

6 NED 371098 
 
Lier, W. 2170

P
 0 ½ 0 1 0 

 
1 2.5 5 0 6 

7 NED 370553 
 
Bijtelaar, A. H. L. 1845 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 7 

 

In K44 is J.van Gool degene die met de bloemen staat te zwaaien. Er zijn nog wel twee 

partijen bezig maar geen van de deelnemers kan nog de koppositie van J.van Gool afpakken. 

De gemiddelde rating kwam hier uit op 2110.  

NED/C44/P Dutch Postal CH K44 TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van  2040 

 
½ ½ ½ 1 1 1 4.5 9.25 0 1 

2 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2267 ½ 

 
½ ½ ½ 1 1 4 8.25 0 2 

3 NED 370323 
 
Schulenberg, Henk A. T.  2090 ½ ½ 

 
½ ½ ½ 1 3.5 7.75 0 3 

4 NED 379202 
 
Massy, Giel 2266 ½ ½ ½ 

 
½ - 1 3 7.25 1 4 

5 NED 370929 
 
Faber, K. A. 2168 0 ½ ½ ½ 

 
- 1 2.5 5.25 1 5 

6 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A. 2108 0 0 ½ - - 

 
1 1.5 1.75 2 6 

7 NED 370553 
 
Bijtelaar, A. H. L. 1833 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 7 

 

In K45 heeft R.Lindemann 5.5 punten en is klaar met zijn partijen. Hier zijn K.Faber, P.Groot 

en J van Gool ook nog in de race voor de eerste plaats. Opvallende is dat bijna altijd dezelfde 

namen terug komen. De rating ligt hier op gemiddeld 2029 maar wel weer met 9 spelers. 

NED/C45/P K-45 TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score SB RG Place 

1 NED 371084 
 
Lindemann, R.  

2050P 
 

½ ½ ½ 1 1 1 1 -
C
 5.5 13 0 1 

2 NED 370929 
 
Faber, K. A.  

2175 ½ 
 

½ - 1 1 1 1 -
C
 5 11.25 1 2 

3 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A.  

2085 ½ ½ 
 

- - 1 1 1 -
C
 4 8.25 2 3 

4 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van  

2008 ½ - - 
 

½ 1 1 1 -
C
 4 7.5 2 4 

5 NED 379202 
 
Massy, Giel  

2258 0 0 - ½ 
 

1 1 1 -
C
 3.5 5 1 5 

6 NED 379206 
 
Berkel, Marinus Cornelis van  

2058 0 0 0 0 0 
 

½ 1 -
C
 1.5 0.75 0 6 

7 NED 370553 
 
Bijtelaar, A. H. L.  

1802 0 0 0 0 0 ½ 
 

1 -
C
 1.5 0.75 0 6 

8 NED 370661 
 
Mews, B.  

1775 0 0 0 0 0 0 0 
 

-
C
 0 0 0 8 

9 NED 371098 
 
Lier, W.  

2050P -
C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 -

C
 

 
0 0 0 8 

 

Over K46 is eigenlijk nog maar weinig te zeggen: er zijn nog 15 partijen bezig. De 

gemiddelde Elo is hier 2116 maar helaas maar met 7 spelers. Er is blijkbaar weinig animo om 

in de K Groepen te spelen uitgezonderd een klein groepje die steeds terug keert. 

 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371098
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370553
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370323
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370553
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371084
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379206
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370553
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370661
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371098
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NED/C46/P Dutch Postal CH K 46 TD Jansen, Joop H. E. P. 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place 

1 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2266 

 
- - ½ 1 - - 1.5 1.5 4 1 

2 NED 371084 
 
Lindemann, R. 2184 - 

 
- - 1 - - 1 1 5 2 

3 NED 379202 
 
Massy, Giel 2235 - - 

 
- 1 - - 1 1 5 2 

4 NED 370929 
 
Faber, Krine A. 2174 ½ - - 

 
½ - - 1 1.25 4 4 

5 NED 370553 
 
Bijtelaar, A. H. L. 1794 0 0 0 ½ 

 
½ - 1 0.75 1 5 

6 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van 2073 - - - - ½ 

 
- 0.5 0.5 5 6 

7 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A. 2086 - - - - - - 

 
0 0 6 7 

 

K47 is net pas opgestart en zijn er nog geen uitslagen binnen. De gemiddelde rating is hier 

2067. 

NED/C47/P Nederlands Kampioenschap K47 TD Doorn, Jos P. M. van 

Rated 1 2 3 4 5 6 7 Score SB RG Place  

1 NED 370929 
 
Faber, Krine A. 2171 

 
- - - - - - 0 0 6 1   

2 NED 379135 
 
Hooykaas, G. J. 2270 - 

 
- - - - - 0 0 6 1   

3 NED 379202 
 
Massy, Giel 2237 - - 

 
- - - - 0 0 6 1   

4 NED 370661 
 
Mews, B. 1762 - - - 

 
- - - 0 0 6 1   

5 NED 370553 
 
Bijtelaar, A. H. L. 1818 - - - - 

 
- - 0 0 6 1   

6 NED 370584 
 
Groot, Peter J. A. 2119 - - - - - 

 
- 0 0 6 1   

7 NED 370603 
 
Gool, Jeroen J. W. van  2147 - - - - - - 

 
0 0 6 1 

  
 

De getoonde standen zijn van de ICCF website op 13-12-2011 

Onderstaand heb ik een grafiek geplaatst  met het verloop van de gemiddelde Elo van de 

afgelopen K groepen. Hier valt op dat de gemiddelde Elo in de K-groepen sterk dalende is.  
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Reeks1 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371084
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370553
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370929
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379135
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379202
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370661
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370553
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370584
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370603
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Samenvattend kunnen de volgende conclusies m.b.t. de K-groepen getrokken worden: 

 De gemiddelde rating in de K-groepen vertoont een sterk dalende tendens 

 Er is vaak een grote spreiding in ratings in de K-groepen 

 Aan de K-groepen wordt door slechts een zeer beperkt aantal leden deelgenomen. 

Bovenstaande conclusies leiden tot de vraag of een K-groep nog wel als een Nederlands 

Kampioenschap geafficheerd kan worden. Graag ontvang ik hierover reacties van de leden. 

Jos van Doorn, wedstrijdleider 

 

4. Aankondiging 1
ste

 “No-PC” toernooi 

 

Beste schaakvrienden, 

Hierbij ontvangen jullie de aankondiging van en informatie over het 1
e
 “No PC” toernooi van 

Nederland. 

Zoals de titel al zegt nemen de deelnemers nadrukkelijk afstand van het gebruik van 

schaakprogramma s en databases voor het vinden van zetten! 

Alle leden van de NBC kunnen deelnemen aan dit toernooi en we roepen de leden op om in 

hun schaakomgeving te kijken naar schakers (niet-leden) die ook graag mee willen doen aan 

dit toernooi. 

De officiële startdatum zal 2 maart 2012 zijn.  Er zal volgens het postreglement van de NBC 

worden gespeeld. De bedenktijd zal 30 dagen zijn voor 10 zetten. 

De inschrijvingen kunnen bij mij (Jos van Doorn) ingediend worden tot 5 februari 2012. 

Dit kan per post of per e-mail. Vermeld daarin uw persoonlijke  gegevens en voor de niet-

NBC leden bij voorkeur ook uw schaakclub en speelsterkte (elo-rating). 

De zetten worden in principe per post verstuurd maar e-mail is ook mogelijk als beide spelers 

het hier over eens zijn. Let op: het postreglement blijft van kracht! 

Indien er spelers zijn die graag via de webserver willen spelen dan dit bij de aanmelding graag 

aangeven. Als het mogelijk is kunnen we webserver groepen maken, al is dit niet de eerste 

opzet van het toernooi. Voor eventuele webservergroepen zal het webserver reglement van 

kracht zijn. 

De indeling zal afhankelijk van het aantal deelnemers nader worden bepaald. Dit kan met 

voorrondes zijn met dan  een finale groep of alleen maar een finale groep. 

Alle uitslagen met bijbehorende partijnotaties, als ook eventuele andere correspondentie 

betreffende deze groep dienen rechtstreeks aan mij toegezonden te worden. 
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Ik wens U veel schaakplezier toe.  

AMICI SUMUS 

Jos van Doorn, wedstrijdleider 

 

 

5. Aankondiging Oud tegen Jong NBC 

 

Beste schaakvrienden, 

Hierbij ontvangen jullie de aankondiging van en informatie over de “Oud tegen Jong NBC” 

match. 

Alle leden van de NBC kunnen deelnemen aan deze match waarin de oudere leden het zullen 

opnemen tegen de jongere leden. Of u bij oud dan wel jong wordt  ingedeeld  zal afhankelijk 

zijn van het aantal aanmeldingen en uiteraard ook van de leeftijd van de deelnemers. 

Als u al dik over de 69 bent kunt u er redelijkerwijs van uit gaan dat u voor het oudere team 

speelt en een speler van 18 kan ervan uitgaan dat hij bij de jongeren wordt ingedeeld! 

Uw tegenstander zal zo gekozen worden dat het ratingverschil niet te groot wordt. 

De officiële startdatum zal 01 maart 2012 zijn en er zal via de webserver gespeeld worden. 

Uiteraard is dan dus ook het webserver reglement van de ICCF van kracht.  

De bedenktijd zal 50 dagen zijn voor 10 zetten. 

De inschrijvingen kunnen bij mij (Jos van Doorn) ingediend worden tot 5 februari 2012. 

Ik wens U veel schaakplezier toe.  

AMICI SUMUS 

Jos van Doorn, wedstrijdleider 
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6. Aankondiging Thematoernooien 

 

Beste schaakvrienden, 

Hieronder zien jullie enkele thema‟s voor thematoernooien, zowel voor de post als voor de 

webserver, waarvoor je je kunt inschrijven. De toernooien worden georganiseerd door de 

ICCF. U kunt zich voor deze toernooien aanmelden bij ondergetekende (Joop Jansen). 

 

POST 

Thema nr. 1 

 
Tubingen Gambit 

1. 2133 7866  2. 7274 6674  3. 5254 4746  

4. 6152 7466  5. 4244 

 

Opgave tot en met 01-01-2012 

 

Thema nr. 2 

 

Sicilian Alapin Variation 

1. 5254 3735  2. 3233 4745  

3. 5445 4845  4. 4244 
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Opgave tot en met 01-03-2012 

 

Thema nr. 3 

  

Elephant Gambit 

1. 5254 5755  2. 7163 4745  3. 5445 6846   

4. 2133 7866  5. 6152 

Opgave tot en met 01-05-2012 

 

Voor alle post thematoernooien zie: 

http://users.libero.it/msampieri/postal/Themes_2012_postal.htm 

 

WEBSERVER 

Thema nr.1 

 
Amar (70th Death Anniversary) Opening 

1.7183 

Opgave tot en met 01-01-2012 

 

http://users.libero.it/msampieri/postal/Themes_2012_postal.htm
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Thema nr. 2 

 

Queen’s Indian 

1.4244 7866  2.3234 5756  3.7163 2726 

4.7273 3827  5.6172 6857  6.5171 5878   7.4445 

Opgave tot en met 01-03-2012 

 

Thema nr. 3 

 
. 

English Botvinnik Variation 

1.3234 5755  2.7273 2836  3.2133 7776 

4.6172 6877  3.5254 4746  6.7152 

Opgave tot en met 01-04-2012 
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Thema nr. 4 

 
. 

Muzio Opening 

1.5254 5755  2.6264 5564  3.7163 7775 

4.6134 7574  5.5171 

Opgave tot en met 01-06-2012 

 

Voor alle webserver thematoernooien van de ICCF in 2012 zie: 

http://users.libero.it/msampieri/webserver/Themes_2012_webserver.htm 

 

Amici Sumus, 

Joop Jansen 

 

 

7. Vriendschappelijke landenwedstrijden 

Beste schaakvrienden, 

Hier weer een update betreffende de vriendschappelijke wedstrijden, deze keer in alfabetische 

volgorde.  

 

ARGENTINIË 

Op het moment van schrijven gaat de match tegen wederom een Zuid-Amerikaans land van 

start: Argentinië. Niet voor het eerst spelen we een match tegen hen.  

http://users.libero.it/msampieri/webserver/Themes_2012_webserver.htm
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In eerste instantie leek het er op dat we maar ongeveer 20 borden bezet zouden krijgen maar 

met wat mailverkeer tussen de twee teamcaptains kwamen we toch op uiteindelijk 30 borden 

uit. Een mooi resultaat denk ik. Blij ben ik ook dat Michiel Plomp wederom het 1
e
 bord wilde 

bezetten! Heel fijn. Wel maakte ik een grote fout door op de lijst te zetten Argentinia-

Netherlands. Het werd veranderd in Argentina.  

 

Australië-Nieuw Zeeland 

In deze match staan we op een lichte voorsprong. Ik durf hier niet over te schrijven…Ik kreeg 

een ongenadig pak op mijn broek van de Australische tegenstander! Maar gelukkig hebben 

Adriaan Poffers, Hein Stallinga, Jos van Raan en Frans Hanssen mijn aangetaste eer wat 

rechtgezet! Dank! 

 

Brazilië 

Een bijzonder spannende match. Wie deze strijd gaat winnen is volstrekt onduidelijk. We 

staan één puntje achter 23-22. Maar er zijn nog 15 kansen om dit gelijk te trekken! Kom op: 

we moeten er toch een gelijkspel uit kunnen halen tegen dit groot Zuid-Amerikaans land! 

 

Cape Verde 

Deze match lijken we toch wel met grote cijfers te gaan winnen. Tussenstand is 12-3, precies 

op de helft van de match. Verschillende spelers hebben beide partijen gewonnen! 

 

Duitsland 

Ja, de wedstrijd is nog niet echt begonnen, in mijn optiek (ik heb tenslotte al 5 zetten gedaan 

op dit moment), en de eerste uitslag komt al binnen. De eer komt te boek aan Wiebe 

Stoelwinder. Een van de mensen die ik heb overgehaald om eens een match mee te spelen op 

vriendschappelijke basis. Heel fijn dat daar een kleine 10 leden gehoor aan gegeven hebben. 

Ik hoop op een vervolg! Zie hieronder voor de aangekondigde match tegen Schotland (en/of 

Italië).  

 

Finland 

Deze webserver match is op een haar na gespeeld. Op het 1
e
 bord is Dick van Geet nog hard 

aan het vechten. Hij maakt in een eindspel gehakt van de Fin. In het middenspel met zwart, is 

het een stelling die ik niet kan beoordelen, maar waar Dick duidelijk aangeeft het idee te 
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hebben alleen maar tegen FRITZ of een van zijn vrienden te spelen en niet tegen de echte 

tegenstander. Ik hoop dat Dick in ieder geval eens zijn witpartij wil analyseren voor onze 

nieuwsbrief. Het bevat een mooi kwaliteitsoffer! Behalve de partijen van Dick speelt ook 

Jeroen nog een webserverpartij. We gaan de match wel winnen, een goed resultaat dat we 

danken aan de lagere borden. De borden 2 tot en met 5 waren triest. Ikzelf had tweemaal geen 

kans en werd hardhandig van het bord gemept! 

Konsala-Joop Jansen, bord 2.  

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.Qc2 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.e4 d5 8.cxd5 Bxf1 9.Kxf1 exd5 

10.e5 Ne4 11.Nc3 Nxc3 12.bxc3 Qd7 13.h4 h6 14.Re1 Qe6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt je toch niet voorstellen dat je na 8 zetten de koning moet omleggen……?! 

15.Ng1 O-O 16.Nh3 c5 17.Nf4 Qc6 18.Qb3 Rd8 19.e6 Bd6 20.Nh5 cxd4 21.Qd1 dxc3 

22.Bxh6 Nd7 23.exf7+ 

Dus Dick: Hoe harder je die 1
e
 bordspeler aanpakt hoe meer steun je van me hebt! 

In de postmatch staan we op achterstand: 8-6. Maar er staan nog 4 partijen open. Dus  

mannen, één devies: WINNEN! 

De wedstrijd tegen de Finnen is een combinatiewedstrijd van Webserver en Post. In de 

Postmatch staan we achter met 8-6 met nog 4 lopende partijen. Het kan nog….. 

Het goede voorbeeld werd gegeven door Henk Schulenberg en Antoon van Rooy die hun 

beide posttoernooien wisten te winnen! 

 

javascript:Display(1,'1.d4')
javascript:Display(2,'1..Nf6')
javascript:Display(3,'2.c4')
javascript:Display(4,'2..e6')
javascript:Display(5,'3.Nf3')
javascript:Display(6,'3..b6')
javascript:Display(7,'4.g3')
javascript:Display(8,'4..Ba6')
javascript:Display(9,'5.Qc2')
javascript:Display(10,'5..Bb4+')
javascript:Display(11,'6.Bd2')
javascript:Display(12,'6..Be7')
javascript:Display(13,'7.e4')
javascript:Display(14,'7..d5')
javascript:Display(15,'8.cxd5')
javascript:Display(16,'8..Bxf1')
javascript:Display(17,'9.Kxf1')
javascript:Display(18,'9..exd5')
javascript:Display(19,'10.e5')
javascript:Display(20,'10..Ne4')
javascript:Display(21,'11.Nc3')
javascript:Display(22,'11..Nxc3')
javascript:Display(23,'12.bxc3')
javascript:Display(24,'12..Qd7')
javascript:Display(25,'13.h4')
javascript:Display(26,'13..h6')
javascript:Display(27,'14.Re1')
javascript:Display(28,'14..Qe6')
javascript:Display(29,'15.Ng1')
javascript:Display(30,'15..O-O')
javascript:Display(31,'16.Nh3')
javascript:Display(32,'16..c5')
javascript:Display(33,'17.Nf4')
javascript:Display(34,'17..Qc6')
javascript:Display(35,'18.Qb3')
javascript:Display(36,'18..Rd8')
javascript:Display(37,'19.e6')
javascript:Display(38,'19..Bd6')
javascript:Display(39,'20.Nh5')
javascript:Display(40,'20..cxd4')
javascript:Display(41,'21.Qd1')
javascript:Display(42,'21..dxc3')
javascript:Display(43,'22.Bxh6')
javascript:Display(44,'22..Nd7')
javascript:Display(45,'23.exf7+')
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India 

Ja, deze match gaan we dik winnen. Teveel partijen waar de tegenstander niets meer liet 

weten. Dat is en blijft jammer. Een persoonlijk succes was er ook nog eens door beide partijen 

te winnen aan het 1
e
 bord. Als we een beetje geluk hebben halen we dubbel zoveel punten dan 

onze tegenstanders.  

 

IJsland 

Een bijzonder gelijkopgaande match: 6-6 met aan beide kanten een winst en verliespartij. De 

winst werd al binnengehaald door Richard Tienhoven. De uitslag van de match kan dus nog 

alle kanten op! 

 

Israel 

We lijken een forse nederlaag tegemoet te gaan. Alleen Jos van Raan is het daar niet mee 

eens. Wederom kon hij tweemaal de partij winnen! Dat gaat overtuigend Jos! Aan de 

topborden is nog geen enkele partij beslist.  

 

Japan 

In de postmatch, Wim Velker vertegenwoordigt ons op één bord!, is nog weinig beslist. De 

webservermatch staat op dit ogenblik nog gelijk. De uitslag kan dus nog alle kanten op. 

 

Spanje 

Tegen Spanje spelen we ook een dubbele match. In de postmatch is nog maar één partij 

beëindigd: die van Ron de Haas (remise). 

In de Webservermatch, U raad het al, heeft Jos van Raan wederom twee punten gescoord. 

Ook Hans Kemperman wist zijn tegenstander tweemaal te verstaan in één van zijn twee 

matches. Tegen de Spanjaarden wordt er aan 39 borden gespeeld. Met wat improvisatie en 

enkele spelers die twee maal 2 partijen wilden spelen hebben we een leuke match! 

 

Tsjechië 

Op het moment van schrijven zou de match al afgelopen kunnen zijn. Ondergetekende heeft 

de laatste partij lang uitgezeten maar heeft toch de overwinning moeten laten. We hebben een 

dik pak slaag gekregen van de Tsjechen. 
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Zweden 

Een echte ouderwetse postmatch. We staan op forse achterstand. Voor heden ten daagse 

begrippen een match aan veel borden voor de post: 17! 

 

NIEUWE LANDENWEDSTRIJDEN 

 

Schotland 

We zijn uitgedaagd door de Schotse schaakbond voor een landenwedstrijd tegen hen. Ik heb 

uitdrukkelijk gevraagd of ze ook enkele POSTborden konden leveren voor onze postspelers. 

Dus meldt U aan; zowel WEBSERVER (waarschijnlijk rond de 20/25 borden) als POST 

spelers kunnen zich aanmelden. Deze match zal waarschijnlijk eind januari/begin februari van 

start gaan! 

 

Italië 

Hierbij alvast een vooraankondiging van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. Rond 

april/mei willen we een match gaan spelen tegen de Italianen. Zij hebben aangegeven alléén 

een webserver match te willen spelen. Ook hiervoor kunt U zich alvast opgeven! 

 

Witold's Friends - Rest of the World 

U kunt zich opgeven voor bovenstaande match. Deelname is gratis. U speelt twee partijen, 

één met wit en één met zwart. Er kan zowel per webserver als per post gespeeld worden. 

Graag hoor ik van u als u interesse heeft. Voor meer info, zie:  

http://www.iccf-webchess.com/Message.aspx?message=395 

Graag aanmelden bij ondergetekende, 

Amici Sumus 

Joop Jansen 

 

 

http://www.iccf-webchess.com/Message.aspx?message=395
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8. POSTOLYMPIADE  

 

De 19
e
 POSTOLYMPIADE is nu al een tijdje bezig en de eerste uitslagen komen binnen. We 

begonnen dit team met Henk Schulenberg aan bord 4, Wim Velker aan Bord 3, Henk Panman 

aan bord 2 en ondergetekende aan het 1
e
. Cor vroeg me om het 1

e
 bord plaats te nemen omdat 

er weinig Postschakers zijn. Ik had (en heb!) mijn bedenkingen. Sinds de invoering van het 

webschaak (is het nog weg te denken?!) had ik in ieder geval geen last meer van schrijffouten. 

Maar okay ik had me voorgenomen om dan nu maar eens geen schrijffouten te maken. Maar 

ja, U voelt het al aankomen….Ik dacht in de partij tegen de Zweden 7172 te hebben gespeeld 

(Kg2) maar nee hoor ik had dus 7182 (Kh2) gespeeld. In plaats van een duidelijk plus, met 

mogelijk kansen loop ik achter de feiten aan en hoop het halfje te redden. Maar goed daar 

bleef het niet bij; ook tegen de Duitsers had ik een verkeerde stelling op het bord staan. (Ik 

word moedeloos van me zelf; ik probeer de schuld bij een ander te leggen maar ik ben het 

toch écht zelf die daar schuld aan is!). Ikzelf hoop op 50% uit te komen maar of dit een reële 

verwachting is betwijfel ik. Henk Panman aan bord 2 speelt snel, maar de resultaten vallen 

een beetje tegen geeft hij ook aan. Een half uit 5 is niet best. Wim Velker, een groot 

liefhebber van postpartijen, had problemen met het starten van de partijen tegen Algerije. Er 

is zelfs geen contact tussen hen per post geweest omdat de Algerijnse tegenstander weigerde 

per post te spelen. Dit leverde natuurlijk wel gemakkelijk twee punten op. Verder heeft Wim 

nog geen partijen beëindigd en wat ik begrijp van hem hoopt hij ook minstens op 50% te 

komen. Wel geeft hij aan dat het contact met de Russische tegenstander, per post natuurlijk,  

lang duurt ondanks dat deze in Moskou woont. Ook ondergetekende heeft veel last van de 

trage bezorgtijd. Een maand voor één zet is normaal…dus dit worden weer lange partijen met 

veeeeeel adem…. 

Henk Schulenberg op bord vier had vooraf, aldus hemzelf, gehoopt op 50%. Nu lijkt hij daar 

mogelijk wat boven te komen. Een prima prestatie natuurlijk. Soms moet je daar ook geluk bij 

hebben. Een tegenstander gaf iets weg en gaf vrij snel de partij op. Geschrokken mogelijk 

door dit voorval bood hij in de andere stelling maar remise aan in een betere, misschien al wel 

gewonnen stelling. Mooi meegenomen dus! Met 2 punten uit 3 partijen gaat Henk zelfs aan 

kop aan dit bord. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. VOLHOUDEN HENK! Ik weet niet of er 

hierna nóg een POSTolympiade komt.  

Joop Jansen 
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9. ELO Perikelen 

De nieuwe ELO-lijst is uit op de ICCF-site. Ik heb de lijst vergeleken met  de lijst van precies 

één jaar geleden en enkele opvallende zaken gezien. Als we kijken naar de top van ons land 

dan valt het op dat de sterkste 5 spelers van ons allen punten ingeleverd hebben. In de subtop 

valt Bert Westera positief op door een stijging van 35 punten. Bouwe Boschma moest maar 

liefst 65 punten inleveren.  

Iets verder zakkend op de lijst valt de daling van ons bestuurslid Gert Legemaat op (-53). Een 

heel positief resultaat (+117) liet Cees Tanis zien. Andere opvallende zaken uit de lijst: 

dalingen boven de 50 punten hadden: Wim van Vugt, Cor van Wieringen, Jan Geus, Aart 

Kögeler, Joost Kerssemakers, Marius Berkel, Frank Peetoom en Robert Dros. Daartegenover 

waren er, behalve voor Cees Tanis, grote stijgingen voor Frans Hoynck van Papendrecht, 

Chris Leenders, en Jeroen van Gool. Jeroen verdient een prijs als grootste stijger van het 

afgelopen jaar! We moeten eens bekijken of daar geen prijs tegenover staat! Maar als 

beloning mag hij een partij inleveren voor onze volgende nieuwsbrief! 

Joop Jansen 

 

10. Partij: Rob Kruis – Vitaly Kurgansky 

In de vorige nieuwsbrief konden we melding maken van het feit dat op het ICCF-congres in 

Helsinki Rob Kruis zowel de IM als de SIM titel ten deel gevallen was. Op het verzoek om 

voor deze nieuwsbrief een geannoteerde partij aan te leveren reageerde hij positief. Hij koos 

hiervoor zijn partij tegen Kurgansky in het ICCF Veterans World Cup I finale. 

Voordat we tot de partij overgaan stelt hij zich eerst even voor: 

Ik ben getrouwd met Anja en we hebben twee zonen, Dennis van 40 en Leslie van 38 jaar. 

Ik heb 42 jaar in de centrale verwarming gewerkt, eerst als service monteur en vanaf '98 als 

service coördinator. Ik ben 65 jaar en speelde correspondentie schaak vanaf 1974 tot ± 1990. 

Daarna in 2005 weer begonnen met e-mail en later server schaak. Mijn andere hobby is 

atletiek, waarbij ik tot en met een halve marathon alle afstanden loop. In 2006 en 2007 was ik 

Nederlands kampioen 10.000m op de baan bij de masters boven 60 jaar. 

 

[Event "ICCF Veterans World Cup I, Final"] 

[Site "ICCF NED"] 

[Date "2009.12.21"] 

[White "Kruis, Rob P"] 

[Black "Kurgansky, Vitaly Ivanovich"] 

[Result "1-0"] 
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[ECO "B33"] 

[WhiteElo "2445"] 

[BlackElo "2448"] 

[Annotator "Kruis,Rob"] 

 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9. Nd5 

Be7 10.Bxf6 Bxf6 11.c3 O-O 12.Nc2 Bg5 13.a4 bxa4 14.Rxa4 a5 15. Bc4 Bd7 16. Nce3  

De laatste theoretische zet (volgens mij). 

16. … g6  

16... Ne7 17. Ra2 Nxd5 18. Nxd5 Kh8 19. O-O Rb8 20. Qe2 f5 21. exf5 Rxf5 22. Rd1. 

Ik heb maar één partij gevonden met16... g6 17.b3 Kh8 18.h4 Bh6 19.Ra2 Ne7 20. Nf6 

Be6 21.h5 Bxc4 22.Nxc4 Bg5 23.hxg6 Bxf6 24.Qh5 (Timofeev 2657 -Smirnov 2613 

Championship-RUS 59th 1st Liga, Tomsk 2006 1-0). 

17.O-O 

Dan zou dit een nieuwe zet zijn. 

17….Ne7 18.Nxe7+ Bxe7 19.Ra2 a4 20. Nd5 Bg5 21.Qe2 Rb8  

21... Qb8 22.g3 Kg7 23.Rfa1 Ra7 24.Qd1 Rb7 25.Nb4. 

22.Rfa1 Qc8 23Nb4 Kg7 24.Bd3 Bd8 25.Bc2 Bb6 26.Nd5 Be6 27.Qd2 f5  

 

28.exf5 Bxf2+ 29.Kxf2 Qc5+ 30.Ne3 gxf5 31.Ke1 Bxa2 32.Rxa2 f4 33.Nf1 a3  

33...d5 34. Bxa4 Kh8 35. b4 Qc4 36. Bd1. Ik denk dat dit ook beter is voor wit.  

34.b4 Qc4 35. Rxa3 Ra8 36. Rxa8 Rxa8 37. Bb1 Ra6 38. Qc2 Rc6 39. Qf5  

39. Qxh7+ Kf840. Qd7 Qxc3+ is ongeveer hetzelfde. 

39... Qxc3+ 40.Ke2 Qc4+ 41.Bd3 Qd5 42.Qxh7+ Kf8 43.Qh6+ Ke7 44.Qg5+ Kd7 

45.Qg7+ Kd8 46. Nd2 Qd4 47.Qh8+  
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47.Qg8+ Kc7 48.Qh7+ Kb6 49.Qe4 Qxe4+ 50.Bxe4 Rc8 51.h4 Kb5 (51... Rh8 52.Nc4+ c7 

53.b5 Rxh4 54.b6+ Kd7 55.b7 Rh8 56.Na3 Rd8 57.Nb5 Ke6 58.Nc7+ Kd7 59.Na6 en 

promotie) 52.h5 Rh8 53.Bg6 Kxb4 54.Ne4 d5 55.Ng5 Rg8 56.Kf3 Kc3 57.Kg4 Rf8 58. 

Ne6 Rf6 59. Bf5 Rh6 60. Kg5 Wit wint.  

47... Kc7 48. Qh7+ Kb6 49. Qe4 Qxe4+  

49... Qb2 50.b5 Rc5 51.Qa8 Kc7 52.Qa5+ Kd7 53.Bf5+ Ke7 54.Qa7+ Kf6 55.Qh7 Qxb5+ 

56.Kf2 d5 (56... Qb2 57.Qg6+ Ke7 58.Qe6+ loopt mat) (56... e4 57.Nxe4+ Ke5 58.Qe7+ 

Kxf5 (58... Kd4 59.Nxc5 Kxc5) 59. Nxd6+ 1-0) 57. Qg6+ Ke7 58. Qe6+ Loopt ook mat. 

50. Bxe4 Rc8 51. h4 Kb5 52. h5 h853. Bg6 Kxb4 54. Nf3 e4 55. Ng5 d556. Ne6 Kc4 57. 

Nxf4 Kd4 58. Bf7 Rc8 59. g3 

59. Nxd5  Rc2+ Met remise!  

1-0 

 

 

11. Partij: Israel de la Calle – Bert Westera 

 

[Event "Slovakia's 15 Year's Membership of ICCF"] 

[Date "2010.03.30"] 

[White "De la Calle, Israel (PER)"] 

[Black "Westera, Bert"] 

[Result "0-1"] 

[ECO "D43"] 

[WhiteElo "2372"] 

[BlackElo "2387"] 

[Annotator "Westera"] 

[PlyCount "128"] 

[EventDate "2010.??.??"] 

[SourceDate "2010.03.04"] 

 

1.d4 Nf6 2. c4 e6 

Dit toernooi besloot ik voor de broodnodige variatie eens niet te opteren voor mijn 

gebruikelijke Wolgagambiet of Konings-Indisch. Het hielp dat er in vier van de vijf 

zwartpartijen met de damepion tegen me werd geopend, en zich even zovele stellingstypen 

aandienden. Behalve dat dat leerzaam was en leuk, leverde het bovendien slechts één remise 

en drie volle punten op, waarmee ik op het nippertje promotie naar de finale wist te 

bewerkstelligen. Het betekende tevens mijn tweede SIM-resultaat binnen enkele maanden, 

waarmee de titel een feit bleek. Een te gering aantal partijen (22 in plaats van 24) werd 

blijkbaar door mijn scores gecompenseerd. De onderhavige partij was mijn meest interessante 
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van het toernooi, vooral vanwege het ongebalanceerde en gecompliceerde eindspel dat erin 

werd bereikt: Toren en pluspion(nen) tegen Loper en Paard.  

3. Nf3 d5 4. Nc3 c6 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. e3 Nd7 8. Bd3 dxc4 9. Bxc4 g6 10. O-O Bg7 

11. Qc2 O-O 12. Ne4 Qe7 13. Bb3 e5 14. Ng3 Kh8 15. h4  

Over het voorgaande zou veel te zeggen zijn, al is het maar omdat beide zijden meermalen 

alternatieve mogelijkheden hebben. De aanpak waar de witspeler voor kiest is al eens 

voorgekomen, ziet er elegant uit en kan bovendien de goedkeurig wegdragen van de engines. 

Als liefhebber van het loperpaar was ik niettemin tevreden over de variant die op het bord was 

gekomen. Het kleine ongemak van een angel die vanaf h5 in mijn koningsstelling gaat 

prikken (maar ook zwak kan worden) wilde ik daarvoor wel voor lief nemen. 

f5 16. h5 e4 17. Nd2 g5 18. Rac1 Nb6  

 

 
 

19. a3  

De eerste nieuwe zet. Wit gaat rustig manoeuvreren om te bezien wat hij op de damevleugel 

eventueel kan bereiken, erop vertrouwend dat hem op de koningsvleugel niets ernstigs kan 

gebeuren. In een eerdere correspondentiepartij had wit dameruil aangeboden met 19. Qc5 wat 

niet veel had opgeleverd na Qxc5 20. Rxc5 a5 21. a3 Bd7 22. Re1 Rf6 23. Ne2 Bf8 24. Rc3 

a4 25. Ba2 Re8 26. Rcc1 Bd6 27. Nc3 g4 28. g3 Rd8 29. Kg2 Be8 30. Rh1 c5 31. 

dxc5 Bxc5 32. Ndb1 Kg7 33. Nd5 Rc6 34. Rhd1 Nxd5 35. Rxd5 Rxd5 36. Bxd5 Rc7 37. 

Bxb7 Bxh5 38. Ba6 Be8 39. Nd2 Bb6 (1/2-1/2 Raijmaekers, R (2473)-Iotov, V (2519)/ 

ICCF). 

19... Bd7  

Zwart koestert uiteraard enige hoop op aanval tegen de witte koning met behulp van de 

opmars f5-f4, maar zijn eigen koningsstelling is ook niet zonder gebreken. Daarom besloot ik 

eerst maar eens de ruimte binnen de eigen pionnenketen op de koningsvleugel te gaan 

bestrijken.  

20. Rfe1 Nd5 21.Nc4 

De druk tegen pion e4 ontmoedigt de opmars van de zwarte f-pion, en daarom was dit niet de 

zet waarmee ik het meeste rekening had gehouden. De hoop van veld e5 gebruik te kunnen 

maken is één van de diverse mogelijkheden waarover wit beschikt, maar blijkt in de partij niet 

erg effectief te kunnen worden. 

Rae8 22. Ba2 Be6 23. Rcd1 Bg8 24. b4 Bh7 25. Qd2 a6 
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Zwart speelt zonder enige haast en wacht rustig af tot zich een goede gelegenheid voordoet 

om zijn opmars uit te voeren. Wit zit zonder een duidelijk plan op de damevleugel en kan 

weinig anders dan proberen de juiste velden te controleren om zwarts dreigingen te 

ontzenuwen, zodat geconcludeerd kan worden dat zijn opzet geen succes is geworden.  

26. Bb1 Qd7 27. Qb2 Qc7  

Een opzettelijk tempoverlies om gebruik te maken van wits kleine problemen met de 

coördinatie van zijn stukken, die zich moeten wapenen tegen vele manieren van zwart om 

zich op te stellen. De opmars van zwarts f-pion ziet er, als vrijwel steeds, verleidelijk uit, 

maar zou nog niet tot iets concreets leiden: 27... f4 28. exf4 gxf4 29. Nxe4 f3 30. Ne5 Bxe5 

31. dxe5 Qg7 32. Ng3 Bxb1 33. Rxb1 Nf4 34. Rbd1 Ne2+ 35. Rxe2 fxe2 36. Qxe2 Rxe5 

Vanwege zijn open koningsstelling is niet te verwachten dat zwart zijn kleine materiële 

voorsprong te gelde kan maken. 

28. Qc1 Re7  

 

 
29. Rd2  

Een ideale verdediging is er niet voor wit. Zo is ook 29. Qb2 Rfe8 30. Nf1 f4 zeer prettig voor 

zwart.  

29... f4  

Zwart had ook hier een goed alternatief in 29... Rfe8. Nu geeft de suboptimale verdediging 

30. Ne2 een voorbeeld van de dreigingen tegen wits koning (beter 30. Nf1 f4 en zwart staat 

goed, maar er zit nog niets beslissends in). 30... f4 31. Nc3 (ook vreselijk voor wit is 31. exf4 

gxf4) 31... f3 32. g3 (of 32. Ne5 Nxc3 33. Qxc3 Qc8 34. Qc4 fxg2 35. Kxg2 Rxe5 36. dxe5 

Qg4+ en wit verliest geforceerd een handvol pionnen voor de verkregen kwaliteit: 37. Kf1 

Qh3+ 38. Kg1 Bxe5 39. f3 Qg3+ 40. Kf1 Qxf3+ 41. Rf2 Qh1+ 42. Ke2 Qxh5+ 43. Kd2 g4 en 

zwart wint) 32... Nf6  33. Ne5 Qc8 34. Kh2 Rxe5 35. dxe5 Ng4+ 36. Kg1 Nxe5 37. Kh2 

Ng4+ 38. Kg1Rf8 en de zwarte dame gaat beslissend ingrijpen via e8). 

30. exf4 Qxf4  

Nu zou terugslaan met de pion niets opleveren: 30... gxf4 31. Nxe4 f3 32.Ng3 en zwarts 

aanval is al voorbij voordat hij is begonnen.  

31. Qc2  

Om de ergste dreigingen af te wenden kan wit ook een pion geven met 31. Ne3 Bxd4 32. 

Ngf5 Nxe3 33. Nxe3 (vooral niet 33. fxe3 Rxf5 34. exd4 e3 35. Rde2 Qf2+ 36. Kh2 Qh4+ 37. 

Kg1 Rf4 met winnende aanval omdat op 38. Bxh7 weer Qf2+ volgt) 33... g4. Door de pion 
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direct terug te geven opent zwart lijnen richting wits koning. 34. Nxg4 (ook geen lolletje voor 

wit is 34. g3 Qe5 bijvoorbeeld 35. Ree2 Ref7 36. Kg2 Rf3 37. Ba2 Bxe3 38. Rxe3 Rxe3 39. 

fxe3 Rf3 40. Rd8+ Kg7 41. Rd7+ Kf6 42. Rf7+ Kg5 43. Rf4 Bf5 en wit kan niet al zijn 

zwaktes dekken: 44. Bf7 Qd6 45. Qb2 Qf6 en het eindspel is huizenhoog gewonnen voor 

zwart) 34... Rd7 35. Ne3 Rg7 met gevaarlijke aanval voor zwart, aangezien direct mat zou 

volgen op 36. Rxd4 Qxf2+ 37.Kh1 Rf4. 

31... Qh4 32. Ne3 Nf4 33. Qc3  

Na deze zet krijgt wit het wel heel moeilijk. Een betere verdediging was 33. Rf1 Nd3 (Zwarts 

aanval slaat net niet door na 33... Ref7 34. Qd1 Nd5 35. Qe2 Nxe3 36. Qxe3 Rf3 want wit 

heeft de koelbloedige verdediging 37. gxf3 exf3 38. Bf5 Bxf5 39. Qxf3 Bh3 40. Qe3 Bxf1 41. 

Kxf1 en wit houdt stand. 34. Qc4 Zwart heeft hier diverse mogelijkheden om op winst te 

spelen, maar wit houdt kansen op een succesvolle verdediging.)  

33... Nd3  

 

 
 

34. Rf1  

(Misschien had wit vertrouwd op 34. Ngf5 Bxf5 35. Nxf5 Rxf5 36. Bxd3 maar dat faalt op e3 

37. Rxe3 Rxe3 38. fxe3 Qe1+ 39. Kh2 Rf6 en zwarts aanval levert hem geforceerd een stuk 

op: 40. Rc2 (direct verliezend is 40. Qc2 Bf8 41. e4 Bd6+ 42. e5 Qh4+ 43. Kg1 Qxd4+) 40... 

Qh4+ 41. Kg1 g4 $1 42. Be4 g3 43. Bf3 Qh2+ 44. Kf1 Rxf3+ 45. gxf3 Qh1+ 46. Ke2 g2. Wit 

moet voor de doorgebroken pion zijn toren geven en al kan hij nog tegenstribbelen, zijn 

stelling is verloren.)  

34... Rd7 35.Nxe4 Bxe4 36. Rxd3 Bxd3 37. Qxd3  

Wit dreigt zowaar mat in één, maar zwart kan dit pareren met  

37…Be5  

met twee mogelijkheden voor wit. 

38. g3  

Wit gaat voor het eindspel. Het alternatief was materiaal te geven om binnen te vallen in 

zwarts kwetsbare koningsstelling met 38. Ng4 Qxg4 39. Qg6 Bh2+ en wit moet opnieuw 

kiezen. 40. Kh1. Na 40. Kxh2 Qf4+ 41. Kg1 Qf6 blijft wit een volle kwaliteit achter. Door de 

aanhoudende matdreigingen op h7 kan hij zich echter nog taai verzetten, al zijn zwarts kansen 

op winst een stuk reëler dan in de versie in de analyse onder de 27ste zet. 40... Bf4 Met 

voorlopig een toren meer pakken de verwikkelingen op den duur gunstig uit voor zwart: 41. 
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Qxh6+ (of nog woester 41. Kg1 Qe2 42. Bd3 Qa2 43. g3 Bc7 44.Qxh6+ Kg8 45. Qxg5+  

(geruisloos verliest 45. Bf5 Rxf5 46. Qg6+ Rg7 47.Qxf5 Qd5) 45... Rg7 46. Qc5 maar na 

Bxg3 47. Bc4+ Kh7 48. Qxf8 Qc2 49.Qf3 Bf4+ 50. Kh1 Qxc4 wint zwart) 41... Kg8 42. Ba2+ 

Rff7 43. Kg1 Qe2 44.Bb3 (44. Bxf7+ Rxf7 45. Qg6+ Kf8 46. h6 Qe7 is hopeloos) 44... Rd5 

45.Qg6+ Kf8 46. h6 Qe7 47. Bxd5 cxd5 48. g3 Bc7 Wit heeft niet genoeg voor zijn materiaal, 

al is de strijd ook hier nog niet geheel gestreden.  

38... Bxg3 39.fxg3 Qxg3+ 40. Ng2  

Hier bood de witspeler -je weet nooit- remise aan. Het eindspel dat echter in een paar zetten 

ontstaat, is weliswaar materieel ongeveer gelijk, maar staat zeer moeilijk voor hem.  

40…Qxd3 41. Rxf8+ Kg7 42. Bxd3 Kxf8 

 

 
 

Het in de inleiding al gememoreerde ongebalanceerde eindspel is verschenen. In de 

eindspeltheorie is het wat stiefmoederlijk bedeeld. Dvoretsky wijdt er in zijn "Endgame 

Manual" nog vier bladzijden aan, maar in veel andere werken, waaronder het tweedelige 

"Nunn's Chess Endings", ontbreekt het geheel. De schaarse theorievorming is ergens wel te 

begrijpen, want de beoordeling van deze materiaalverhouding verschilt sterk van geval tot 

geval. In het algemeen geldt dat hoe minder pionnen en steunpunten er voor de lichte stukken 

resteren, hoe kansrijker de situatie is voor de toren, die het uiteraard moet hebben van open 

lijnen om tot zijn recht te komen. De stukken kunnen juist profiteren van een gesloten stelling, 

of van een "klein bord": als de strijd zich maar op één plaats afspeelt. Dat maakt de situatie 

hier voor wit ongunstig: het centrum zal spoedig leeg raken zodat de witte stukken er alleen 

steun hebben aan elkaar, terwijl er op beide flanken pionnen zijn waarmee zwart kan proberen 

onrust te stoken in de witte gelederen. Toch is er ook een gunstige factor voor wit, welke is 

gelegen in de problemen die zwart heeft met de dekking van pion h6 en, na het eventuele 

verlies ervan, de opmars van de witte h-pion. Dit kan tot vlijmscherpe stellingen leiden. Naast 

het zoeken van tegenspel heeft wit ook nog verdedigende mogelijkheden in het geven van 

materiaal om aldus of andere vesting te bereiken. Ook zonder een al te uitputtende analyse 

kan hieronder de rijkdom en complexiteit van dit type eindspel ruimschoots blijken.  

43. Kf2  

De witte stukken hebben geen houvast in het centrum, dus is de hulp van de koning 

onontbeerlijk. De meest directe poging om tegenspel te genereren schiet tekort: 43. Ne3 Rxd4 



26 
 

44. Bg6. Pion h6 is ondekbaar en de zwarte koning moet in zijn hoek blijven, maar de toren 

kan op eigen kracht gevaarlijke vrijpionnen creëren. c5 45. bxc5 Ra4 46. Nf5 (of 46. Nc2 

Ra5) 46... Rxa3 47. Nxh6 a5 48. Nf7 (Wits agressieve aanpak faalt mede vanwege 48. Be4 a4 

49. Nf5 (49. Bxb7 Rd3 is hopeloos) 49... Ra1+ 50.Kg2 a3 51. h6 a2 52. h7 Rg1+ 53. Kxg1 

a1=Q+ en wit kan geen vesting bereiken met lichte stukken en vrijpion tegen dame. Na 54. 

Kg2 Qc3 55. Bxb7 Qh8 valt pion h7 en wint zwart op den duur.) 48... a4. Zwart kan ook 

kiezen voor de nuchtere winstweg 48... Kg7 49. Nd6 a4 50. Bf7 Ra1+ 51. Kf2 a3 52. Ke3 

(een elementaire winststelling volgt op 52. Kg3 a2 53. Bxa2 Rxa2 54. Kg4 Rg2+ 55.Kf3 Rc2 

56. Nxb7 Kh6 57. Nd6 Kxh5 en het is mat in ten hoogste 27 zetten. Onnodig te zeggen dat 

voor correcte beoordeling van alle mogelijke afwikkelingen in dit eindspel tablebases een 

onmisbaar hulpmiddel zijn.) 52...Rf1 (Opgepast, want nu zou de directe stukwinst 52... a2 53. 

Bxa2 Rxa2 54.Nxb7 Kh6 55. Nd6 Kxh5 niet meer dan een remisestelling opleveren!) 53. Bd5 

(of 53. Bc4 Rc1) 53... g4 en zwarts vrijpionnen zijn beslissend. 49. h6 (of 49. Kg2 g4) 49... 

Rh3 50. Bf5 a3 51. Be6 Ke7 52. Bc4 (of 52. Bd5 Kf6 53.Kg2 g4) 52... Kf6 53. Nd6 (wat 

anders?) Rxh6 54. Nxb7 Ke5 en zwarts koning gaat de strijd eigenhandig beslissen. 

43... Rxd4 44. Ke3 Rd8  

Het was mogelijk wits stukken voorlopig nog velden te onthouden met 44... c5 maar ook 

zwarts spel komt dan moeilijker van de grond: of 45. Ne1 (of 45. bxc5 Rd5 46. c6 bxc6 47. 

Bxa6 Ra5 48. Bd3 Rxa3 49. Ke4 Ra4+ 50. Kf3 c5 51. Ne3 Rh4 52. Bg6 Rf4+ 53. Ke2 g4 54. 

Nd5 Rd4 55. Ne3 c4 56. Kf2 Rf4+ 57. Kg2 c3 58. Bc2 Kg7 59. Bg6 Rf6 60. Bc2 Re6 61. Kf2 

Kf6 62. Nxg4+ Kg5 63. Kf3 Kxh5 64. Nf2 en wits verzet is bepaald nog niet gebroken) 45... 

Rd5 46. Be4 Rd1 47. Ke2 Rd4 48. Bxb7 $1 cxb4 49. axb4 Rxb4 50. Bxa6 Rh4 51. Ng2 Rxh5 

en het helpt zwart weinig dat hij verbonden vrijpionnen heeft. Wit heeft zicht op een 

succesvolle blokkade in zijn hoekje van het bord, mede vanwege wendingen als 52. Kf2 Rh1 

53. Be2 h5 $6 54. Bf3 g4 55. Be4 h4 56. Nxh4 Rxh4 57. Kg3 met direct remise. 

45. Ke2  

De koning stond in de weg en ontruimt een veld voor het paard. Het alternatief was het direct 

naar voren lokken van de zwarte g-pion met 45. Ke4 g4. Wits verdediging is er dan op gericht 

om de g-pion onschadelijk te maken onder het geven van het paard tegen zwarts vrijpionnen 

op de damevleugel, in de bedoeling een eindspel met een loper tegen toren en alleen h-

pionnen te bereiken. Dat is veelal remise indien wits koning tenminste niet te ver weg van de 

pionnen of anderszins verkeerd staat. Het probleem voor wit is dat de zwarte toren vrij spel 

krijgt en onder het voortdurend winnen van tempo's tegen onverdedigde stukken de 

damevleugel kan openbreken. Een voorbeeld: 46.Ke3 Ke7 (ook goed voor zwart is 46... Kg7 

47. Bf5 g3 48. Kf3 Rd1 49. Bc8 b5 50. Kxg3 Ra1 51. Kf4 Rxa3 52. Ne3 Ra4 53. Ke5 Rxb4 

54. Bxa6 maar dit is toch minder overtuigend: de verbonden vrijpionnen zijn niet gevaarlijker 

dan een vrije a- en c-pion.) 47. Be2 (of 47. Bf5 g3 48. Kf3 Rd1 49. Kxg3 Ra1) 47... g3 48. 

Nf4 Kf6 49. Kf3 Re8 50. Kxg3 (of 50. Bd3 Re1 51. Kxg3 Ra1) 50...Re3+ 51. Kg4 Rxa3 52. 

Nd3 b6 53. Kf4 Ra2 54. Bf3 a5 55. bxa5 bxa5 56. Bxc6a4 57. Nc5 a3 58. Ne4+ Ke7 59. Bd5 

Rh2 en wit houdt na bijvoorbeeld 60. Ng3 Kf6 61. Ne4+ Kg7 62. Ng3 a2 63. Bxa2 Rxa2 het 

verkeerde stuk over. Paard en koning kunnen geen stand houden, zwart wint. Ook een poging 

het spel zoveel mogelijk gesloten te houden lijkt niet te werken: 45. Ne1 Ke7 46. Be4 Rd1 47. 

Ke2 Rc1 lokt de witte koning weg van de koningsvleugel 48. Kd2 (of 48. Nc2 Kf6) 48... Ra1 

49. Nc2 Rg1 50. Ne3 (of 50. Bf5 g4 51. Nd4 g3 52.Ne2 Ra1 53. Nxg3 Rxa3) 50... g4 51. Ke2 
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(of 51. Nf5+ Kf6 52. Nxh6 Ke5 53. Bg6 g3 54. Ke2 Kf4 55. Nf5 Rh1 en wit moet het paard 

geven voor de g-pion) 51...Kf6 52. Kf2 Ra1 53. Nxg4+ Kg5 54. Ne3 Rxa3 55. Nc2 Rc3 56. 

Bg6 c5 57. bxc5 a5 58. Ke2 Rxc5 (nauwkeuriger misschien 58... Kf6) 59. Kd3 b5. De stelling 

is uiteraard penibel voor wit, maar anderzijds staat hij klaar om zijn remiseplan uit te voeren: 

60.Nd4 (een trage aanpak met 60. Kd4 Rc8 61. Ne1 Kf6 boezemt geen vertrouwen in voor 

wit) 60... Kf6 61. Nb3 Rd5+ 62. Ke4 Re5+ 63.Kd4 (wits koning staat te ver weg na 63. Kd3 

a4 64. Nc1 a3 65. Kc2 Rc5+ 66.Kb1 b4 67. Nd3 Rc3 68. Nxb4 Rb3+ 69. Ka2 Rxb4 70. Kxa3 

Rg4 71. Kb3 Rxg6 en zwart wint op tempo) 63... a4 64. Na1  (uitzichtloos is 64. Nc1 a3 65. 

Kd3 Rc5 66. Nb3 a2) 64... Rg5 winnend. (zwart moet vooral niet happen in het aas met 64... 

b4 65. Kc4 b3 66. Nxb3 axb3 67. Kxb3 en wit heeft zijn doel bereikt: er staat een voor zwart 

bijzonder ellendige remisestelling op het bord, waarin de toren niets waard is.) 65. Be8 Ke7 

66. Bg6 Rxg6 67. hxg6 Kf6 en de zwarte vrijpionnen zijn onstuitbaar 68. Kc5 h5 69. Kb4 h4 

70. Nc2 h3 71.Ne3 Kxg6 en de tablebase leert dat het mat is in ten hoogste 22 zetten.  

45... c5 46. bxc5  

Na 46. Be4 cxb4 47. axb4 b6 gaat zwart een vrije a-pion maken, met goede winstkansen. 

(maar onvoldoende is een vrije b-pion na 47... b5 48. Bb7 Rd4 49. Bxa6 Rxb4 50. Ne3 g4 51. 

Bc8 g3 52. Kf3 Rb3 53.Kf4 Rc3 54. Bb7 b4 55. Bf3 b3 56. Nd1 Rc2 57. Kxg3 b2 58. Nxb2 

Rxb2 en het staat remise na de enige zet 59. Be4). 

46... Rc8 47. Ne3  

Of 47. Be4 Rxc5 48. Bxb7 Rc2+ 49. Kf1 (of 49. Kd3 Ra2) 49... a5 50. Bd5 Rc1+ 51. Kf2 Ra1 

52. Ne3 Rxa3 en zwart heeft weer het eindspel dat hij wenst 53. Ke2 a4 54.Kd2 (of 54. Ng4 

Rc3 55. Kd2 Rc5 56. Ba2 Rf5 57. Ke2 Rf4 en wint) 54... Ra1 55. Kc3 a3 56. Nc2 (of 56. Kb3 

a2 57. Kb2 Re1 58. Nc2 Re2 59. Bxa2 g4 en de g-pion gaat de loper kosten, waarna zwart 

eenvoudig wint) 56... Rd1 57. Ne3 (of 57. Bc4 g4) 57... Rb1 58. Nc2 Rb5 59. Bc4 Re5 60. 

Nxa3 g4 en wint, zie 61. Nc2 g3 62. Bf1 

  

 
 

Re2 en wit heeft geen verdediging meer: 63.Nd4 g2 64. Bxg2 Rxg2 65. Nf5 Rg5 66. Nxh6 

Kg7 en het paard is gevangen. Ook na 47. a4 Rxc5 48. Ne3 Ra5 49. Bc2 b5 50. axb5 Rxb5 

krijgt zwart zijn zin, bijvoorbeeld 51. Kd3 g4 (na 51... a5 52. Bd1 is de opmars van de g-pion 

voorlopig verhinderd, al zijn wits problemen ook dan nog niet voorbij) 52. Nxg4 Rxh5. Het 

materiaal is uitgedund, maar zwart heeft met twee randpionnen een min of meer optimale 
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versie van het door hem gewenste eindspel. Tot een soort zetverwisseling leidt de tussenzet 

47. c6 Rxc6 48. Ne3 en het best is nu het kalme Rc5 want direct op de witte damevleugelpion 

afgaan lijkt niet tot resultaat te leiden: 48... Rc3 49. a4 Ra3 50. Bc2. Niet te zien is hoe zwart 

nu een vrije a-pion kan maken, dus moet hij genoegen nemen met de b-pion, wat bepaald een 

succes is voor de verdediging. Na b5 51.axb5 axb5 52. Kd2 b4 53. Bd1 b3 54. Nc4 Ra2+ 55. 

Kd3 Rh2 56. Bxb3 Rxh5 bereikt zwart een eindspel met verbonden vrijpionnen op één 

vleugel, dat niet te winnen lijkt, bijvoorbeeld 57. Ke4 Rh1 58. Ne3 Kg7 59. Bd1 Kg6 60. Ke5 

Re1 61. Ke4 h5 62. Kf3 Rh1 63. Kg3 en wit houdt stand omdat zwarts toren in de 

kleine ruimte niet goed uit de voeten komt)  

49. a4 (te gevaarlijk voor wit is 49. Nf5 Re5+ 50. Kf3 Ra5 51. Ke4 Rxa3 52. Nxh6 a5 53. 

Ng4 a4 54. h6 Rc3 55. Kd4 Rc6 en we komen in een alternatieve versie van de stelling in de 

partij) 49... g4 is een goede poging voor zwart om op twee vleugels te blijven spelen 50. Nxg4 

Rxh5 51. Ne3 Ra5 52. Bc2 b5 53. axb5 Rxb5  

 

 
 

en zwart krijgt weer het door hem gewenste eindspel. 

47... Rxc5 48. Nf5  

Alsnog lonkt wit naar tegenspel, dat echter tekort blijkt te schieten. Hier kon hij zijn laatste 

kans pakken om met 48. a4 g4 in de onder de 47ste zet geanalyseerde stellingen terecht te 

komen. Maar het is wel te begrijpen dat de zwartspeler, voor wie er in het toernooi niets meer 

op het spel stond, geen trek had in de mogelijk tientallen zetten durende kwelling te trachten 

dat eindspel heel misschien remise te houden. 

48... Re5+  

Een tussenschaak dat wit voor een lastige keuze stelt: de koning op de koningsvleugel houden 

en actief tegenspel zoeken, of de damevleugel helpen verdedigen en zwart toestaan zijn g-

pion in de strijd te werpen.  

49. Kf3 Wit kiest voor de tegenaanval. Dat blijkt weliswaar tot promotie te leiden, maar niet 

tot behoud van de partij. Het is evenwel twijfelachtig of een passievere verdediging daar nog 

wel voor had kunnen zorgen: 49. Kd2 g4 (ook niet eenvoudig voor wit lijkt 49... Ra5 50. 

Nxh6 Rxa3 51. Nf5 Ra2+ maar 52. Bc2 a5 53. h6 Kg8 54. Nd6 g4 55. h7+ Kg7 56. Kd1 Rxc2 

57. Kxc2 Kxh7 is nog op het nippertje remise!) 50. a4 (of 50. Bc2 Ra5 51. a4 Re5 met 

zetverwisseling) (op slag verliezend is 50. Nxh6 g3 51. Bf1 Rg5 52. Ke3 Kg7 met 

paardvangst) 50...Ra5 (vooral niet 50... b5 51. axb5 axb5 52. Kc3 b4+ 53. Kxb4 g3 54.Nxg3 
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Re3 55. Kc4 Rxg3 met weer niet meer dan remise!) 51. Bc2 (niet 51. Be4 Rxa4 52. Bxb7 a5 

53. Nxh6 Rb4 en zwart wint, bijvoorbeeld 54. Ba8 a4 55.Kc3 a3 56. Bd5 Rb5 57. Nxg4 Rxd5 

Door de ongelukkige positie van het paard kan wit de stelling niet houden: 58. Kb3 Rg5 59. 

Nf6 Ke7 60. Ne4 Re5 61. Nc3 Re3 en wit kan zwarts laatste pion niet te pakken krijgen 

zonder zijn paard te verliezen) 51... b5 52. axb5 Rxb5 53. Bd3 (ook 53. Ke3 Rb2 54. Bd1 Rb4 

ziet er bedenkelijk uit voor wit vanwege 55. Ng3 a5 56. Ne4 a4 57. Bxg4 a3 58. Be6 Rb5 en 

zwart gaat een tweede vrije randpion krijgen) 53... Rb6 (of 53... Rb2+  54. Kc3 Ra2 (maar 

niet 54... Rh2 55. Ne3 g3 56. Bxa6 g2 57.Nxg2 Rxg2 58. Bd3 met remise) 55. Bc4 Ra3+ 

(weer niet 55... Rf2 56.Ne3 g3 57. Bxa6 g2 58. Nxg2 Rxg2 59. Bd3 met remise) 56. Kb4 Rf3 

57. Nd4 Rh3 58. Bxa6 Rxh5 en het is twijfelachtig of wits ver verwijderde stukken op tijd op 

de koningsvleugel kunnen zijn.) 54. Be2 (of 54. Bc2 a5 55. Ke2 Rb4 56.Kf2 Rb2 57. Nd4 

Kg7 58. Kg3 Kf6 en zwart wint) 54... Rb2+ 55. Kd3 (of 55.Ke3 a5 56. Bxg4 a4 57. Nd4 a3 

58. Be6 Kg7 en zwart wint na het incasseren van de loper op a2) 55... Rb4 en de strijd op 

twee fronten moet teveel zijn voor wit, bijvoorbeeld 56. Nxh6 g3 57. Bf1 Rf4 58. Bh3 a5 

(maar vooral niet 58... Kg7 59. Ke3 59. Ke3 Rh4 60. Bd7 g2 61. Kf2 Rd4 en zwarts 

dominante toren beslist de partij.  

49... Ra5 50. Nxh6 Rxa3 51. Ke4 a5 

Ook nu is het de zwarte randpion die wit parten speelt. 

52. Nf5  

Leidt tot een aardig slot. Na 52. Ng4 a4 53. h6 Rc3 54. Kd4 Rc1 heeft wit evenmin afdoende 

verweer tegen de zwarte vrijpionnen  

52... a4 53. h6 Ra1 54. Ke5 a3 55. Bc4 Rh1  

Zwarts toren speelt over het hele bord en ondanks zijn centrale positie vermag wit er niets 

tegenin te brengen.  

56. Bd5 Rh3 57. Kf6 g4 58. Kg6 g3 59.Nd4 g2 60. Ne2 Ke7 61. h7 Kd6 62. Bf7 Ke5 63. 

Ng1 Rh1 64. Kg7 b5  

 
 

Wit geeft op, aangezien zwart na 64... b5 65. h8=Q Rxh8 66. Kxh8 onverbiddelijk dame haalt. 

0-1 
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12. 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
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 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 webservertoernooien 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: 

NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 
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