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VOORWOORD 
 

Beste lezers, 

Hierbij ontvangt u de “kersteditie” van 

de NBC-Nieuwsbrief. Onze voorzitter is 

in Pretoria bij het ICCF-congres 

geweest en doet daarvan verslag in 

deze nieuwsbrief. We blikken terug op 

het wereldkampioenschap van Ron 

Langeveld en vooruit op de 20
ste

 ICCF 

olympiade. Jos van Doorn doet kort 

verslag van de stand van zaken in de 

2
de

 Junior World Cup en Joop Jansen 

geeft weer een overzicht van de stand 

van zaken in de vriendschappelijke 

wedstrijden. Gastbijdrages zijn er 

verder van Jan Bart van Daatselaar, 

die zijn ervaringen met het Champions 

League team 64for4 bespreekt, Arno 

de Visser, die herinneringen ophaalt 

naar aanleiding van de match tegen 

Denemarken en Huib Nieuwland die op 

het schaakbord de strijd tussen 

Grieken en Trojanen deed herleven. 

Uiteraard danken wij hen hartelijk voor 

hun bijdrage en hopen we dat het een 

aantal lezers zal inspireren om ook 

eens een bijdrage aan de Nieuwsbrief 

te leveren! Tenslotte ook een 

dankbetuiging aan Alan de Geus, die 

deze nieuwsbrief met een aantal van 

zijn tekeningen heeft verluchtigd. Ik 

wens u allen veel leesplezier, fijne 

feestdagen en een goed 2013 toe! 

 

Gert Legemaat 
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1. Van de voorzitter 

Beste leden, 

  

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Als bestuur en vereniging mogen 

we terugkijken op een prachtig jaar met als hoogtepunt het behalen van de 

wereldtitel door Ron Langeveld. Ook hebben we dit jaar de nieuwe website en 

nieuwsbrief gelanceerd. Naar aanleiding van de oproep in onze vorige nieuwsbrief is 

Bertrand Weegenaar bereid gevonden om de website te helpen onderhouden. Het 

bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. Voorts is het bestuur verheugd dat zich een 

kandidaat penningmeester heeft gemeld voor de opvolging van Wim Pommerel 

Brouwer, welke geagendeerd staat voor de ALV in 2013. Een vrijwilliger voor het 

ondersteunen van de opmaak en verzending van de elektronische nieuwsbrieven 

wordt nog gezocht. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met 

Gert Legemaat via nbcnieuwsbrief@hotmail.nl. Voor nu wens ik u namens het 

bestuur goede feestdagen en een gelukkig 2013 toe. 

 

Amici Sumus,   

Arjen Oudheusden  

 
 
 

2. Verslag ICCF congres 2012 Pretoria 

Het congres in Pretoria was het eerste ICCF congres op het Afrikaanse continent, 

georganiseerd door de Zuid Afrikaanse correspondentieschaak bond. Deze bond is 

opgericht in 1934 en kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Omdat schakers in 

Zuid Afrika vaak in afgelegen gebieden woonden waren er veelal geen lokale 

schaakclubs of tegenstanders voorhanden. Correspondentieschaak bood in deze 

omstandigheden een uitstekend alternatief. 

ICCF congressen kennen een vaste agenda, waaronder het uitreiken van behaalde  
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titels en normen, het bespreken van de toernooi agenda voor het komend jaar en het 

bespreken van voorgestelde wijzigingen in spelregels. Dit jaar stonden er geen grote 

thema’s op de agenda. Vermeldenswaard zijn de volgende zaken: 

 Rob Kruis heeft de 1e plaats behaald in de 1e Veterans World Cup en Bert Westera 

heeft de SIM titel behaald. 

 Ron Langeveld is vermeld als winnaar van 26th WCCC en zal naar 

verwachting volgend jaar tijdens het congres in Polen zijn medaille persoonlijk 

in ontvangst nemen. 

 Er is een voorstel aangenomen om de kwalificatie norm voor SIM iets te 

verzwaren van een Elo van 2500 naar een Elo van 2525, zodat deze precies 

ligt tussen de norm voor GM (2600) en IM (2450). 

 De toegang van het ICCF partij archief zal worden beperkt tot spelers die zijn 

ingelogd bij de ICCF. Dit om te voorkomen dat het game archief eenvoudig 

toegankelijk is voor derden. 

 De toernooi agenda van de ICCF staat op de NBC en ICCF website. Hierin 

zijn geen echter geen invitatietoernooien vermeld waar Nederland met 

regelmaat voor wordt uitgenodigd. We zullen deze informatie op de NBC 

website beschikbaar gaan maken. 

 Er zullen geen Masternorm toernooien meer worden georganiseerd voor 

postspelers in verband met gebrek aan belangstelling. 

 Voor Champions League toernooien is een voorstel aangenomen om voor 

adjucations en appeals een fee van respectievelijk E10 en E20 in te voeren. 

De speler die de claim krijgt toegewezen ontvangt het bedrag terug. 

 Een voorstel om conditional zetten op de ICCF webserver voor alle toernooien 

in te voeren wordt niet overgenomen, dit blijft een optie. 

 Verder is gesproken over het mogelijk inkorten van de bedenktijd van 10 

zetten in 50 dagen. Besloten is geen wijzigingen hierin aan te brengen; 

overwegingen zijn dat de ICCF staat voor correspondentieschaak op het 

hoogste niveau en dat met name door topspelers voldoende bedenktijd als 

een vereiste wordt gezien om op het hoogste niveau te kunnen acteren.  
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 Overigens blijft het mogelijk om non-titel toernooien met kortere bedenktijd te 

organiseren. 

 Om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling voor Chess 960 zal een  

voorstel worden voorbereid voor een aparte 960 schaak rating en aanvullende regels, 

welke op het congres in 2013 zullen worden besproken. 

Arjen Oudheusden 
 

  

3. Korte mededelingen  
 

 Ledenwerving met KNSB 

In het december nummer van Schakend Nederland zal aandacht worden besteed 

aan het Wereldkampioenschap van Ron Langeveld. We hebben dit in samenwerking 

met KNSB gekoppeld aan een ledenwerf actie, waarbij we hopen dat nieuwe 

potentiële wereldkampioenen zich melden! 

 

 Ledenkorting bij inschrijving via Direct Entry 

We maken leden erop attent dat de aanmelding van zogenaamde Direct Entry 
toernooien aanmerkelijk voordeliger is via de NBC. Hiervoor dient u bij aanmelding 
op de ICCF website te kiezen voor ‘Register via National Federation’. De tarieven zijn 
vermeld op de NBC website: http://www.correspondentieschaken.nl/inschrijven 
 

 In de ziekenboeg 

Ons gewaardeerd lid Hans Galjé verblijft momenteel in het ziekenhuis.  
Wij wensen hem sterkte en ALLE goeds toe! 

 
Namens Bestuur NBC,  
Joop Jansen 
 
 

 

 

 

 

http://www.correspondentieschaken.nl/inschrijven


 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ron Langeveld Wereldkampioen! 

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van het feit dat de Sloveen Marjan 

Šemrl de nieuwe wereldkampioen correspondentieschaak was door met een score 

van 11 uit 16 beslag te leggen op de eerste plaats in de finale van WC24.  

De nieuwsbrief was nog niet verstuurd of er werd bekend gemaakt, het zal u niet 

ontgaan zijn, dat Ron Langeveld WC26 op zijn naam had gezet en daarmee Šemrl 

als wereldkampioen correspondentieschaak had afgelost! Ron bereikte dit 

fantastische resultaat met een score van, vooralsnog, 10,5 uit 15. Daarmee werd hij 

onbereikbaar voor zijn achtervolgers maar is hij nog niet uitgespeeld: 1 partij loopt 

nog. In zijn 6 winstpartijen voerde hij 5x de witte stukken. Zijn enige overwinning met  

zwart behaalde hij op een oud wereldkampioen: de Oostenrijker Tunc Hamarat. De 

partij verliep als volgt: 

 

Wit: Tunc Hamarat  

Zwart: Ron Langeveld 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Pf3 dxc4 5.Lg2 a6 6.0–0 Pc6 7.Pc3 Tb8 8.e4 Le7 9.De2 b5 10.Td1 0–0 
11.Lf4 Te8 12.a4 Pb4 13.axb5 axb5 14.Ta7 Tb7 15.Txb7 Lxb7 16.Pxb5 Lxe4 17.Dxc4 Db8 18.Pc3 
Lc6 19.Pe5 Lxg2 20.Kxg2 Db7+ 21.f3 Ld6 22.Ld2 h6 23.Pa4 Tb8 24.Tc1 Pbd5 25.Pd3 Pe7 26.Pac5 
Da8 27.Tc3 Pf5 28.Ta3 Dc6 29.Kf2 g5 30.Ta6 Tb6 31.Pb4 Db5 32.Dxb5 Txb5 33.Pcd3 Pd5 34.Pc6 
Tb3 35.Ke2 Kg7 36.Ta4 Lxg3 37.Pa5 Txd3 38.Kxd3 Lxh2 39.Pc6 Pf4+ 40.Lxf4 Lxf4 41.Ke2 h5 42.Kf2 
Pe3 43.Kg1 g4 44.fxg4 hxg4 45.Ta6 Ld6 46.Pa7 Kf6 47.Pb5 Lf4 48.Pc3 Kg5 49.Kf2 Pf5 50.Pe4+ Kh5 
51.Ta4 Le3+ 52.Kg2 Ph4+ 53.Kf1 f5 54.Ke2 Lc1 55.Tc4 Lf4 56.Pc5 g3  0-1 
 

  
 

Inmiddels is er al weer een nieuwe wereldkampioen te bejubelen, al is het niet 

helemaal duidelijk of we deze wereldkampioen nu als opvolger of als voorganger (ik 

houd het op het laatste) moeten zien: 13 december werd de Italiaan Fabio  
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Finocchiaro aangekondigd als de 25ste wereldkampioen correspondentieschaak na 

het winnen van WC25. In de annalen zal Ron dus te boek staan als de 26ste 

wereldkampioen! 

Gert Legemaat 

 

 

5. 20
ste

 ICCF Olympiade 

De eerste ICCF Olympiade werd gehouden in 1949. De Hongaren pakten toen de 

winst met 25 punten tegen 20 voor de nr. 2. Nu staan we aan de vooravond van de 

inmiddels 20ste  Olympiade, waarin Nederland aantreedt met een sterk team dat als 

doel heeft om de finale te bereiken. Er worden in 5 “secties” gespeeld met meestal 9 

landen per sectie, waarvan de bovenste 2 zich plaatsen voor de finale. Nederland is 

geplaatst in sectie 3, samen met de Verenigde Staten, Tsjechië, Litouwen, Hongarije, 

Nieuw Zeeland, Japan, Turkije en Australië en hoeft qua gemiddelde elo alleen 

Litouwen boven zich te dulden.  We hebben een mix van ervaring en pure 

schaakkracht. Op bord 1 hebben we Twan Burg, een sterke bordspeler die in het 

eerste team  van HMC den Bosch uit komt. Zijn schaakkracht is onomstreden maar 

kan hij dat ook waar maken in het correspondentieschaak? In elk geval heeft hij een 

goed voorbeeld aan zijn clubgenoot Mischa Senders die zich hoogstwaarschijnlijk zal 

plaatsen voor de finale van de junioren world cup. Op bord twee speelt Martin 

Vlasveld die al vele jaren mee draait in de top en in de afgelopen jaren zijn elo 

langzaam maar gestaag zag oplopen. Daar zit nog steeds groei in!  

Bord 3 en 4 worden bezet door respectievelijk Jacques Kuipers en Rene 

Raymaekers, en Bord 5 is voor Bert Westera die in een vorige nieuwsbrief een 

uitvoerige en diepgaande analyse inzond. Ter illustratie van zijn schaakkracht hierbij 

een partij van Bert tegen ondergetekende: 

 
1.c4 Nf6 2.d4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e3 Bb7 6.Nc3 axb5 7.Bxb5 Qa5 8.Bd2 Qb6 

9.Qb3 e6 10.e4 Nxe4 11.Nxe4 Bxd5 12.Qd3 f5 13.Ng3 Bxg2 14.N1e2 Bxh1 15.Nxh1 

Be7 16.Bc3 O-O 17.a4 d5 18.Nhg3 Na6 19.Nh5 d4 20.Qg3 Rf7 21.Bd2 Nc7 22.Bc4 

Qxb2 23.Rc1 f4 24.Bxf4 Nd5 25.Bh6 Bf8 26.Bb5 c4 27.Bxc4 g6 28.Bg5 gxh5 29.Bf6+ 

Bg7 30.Bxd4 Qb4+ 31.Kf1 Qd2 32.Bxd5 exd5 33.Bc3 Qh6 34.Bxg7 Rxg7 35.Qh3 Rg4 

36.a5 Qd2 37.Qxh5 Rg5 38.Qf3 Re8 39.Rb1 Rge5 40.Nf4 Qxa5 41.h4 Qa6+ 42.Nd3 

Kh8 43.Rd1 Re4 44.h5 Qh6 45.Qh3 Qg5 en zwart wint: 0-1. 
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Op bord 6 tenslotte moet Ronald Ritsema de punten voor Nederland gaan maken. 
Zodra er nieuws is zullen we dat vermelden op de website. 
Jos van Doorn 
 

6. Junior World Cup 2  

Zoals U in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen  plaatste Lennart Ootes  zich in 
de eerste Junioren World Cup voor de finale, waar hij helaas niet voor de prijzen mee 
speelde. De tweede Junioren World Cup is inmiddels van start gegaan met 3 
deelnemers voor Nederland: Lars Vereggen, Justin Senders en Mischa Senders. 
Lars en Justin konden in hun voorronde helaas geen potten breken. Tijdgebrek was 
hiervan de oorzaak vermoed ik. Mischa Senders gaat wel zeer goed met 6 uit 7 en 
nog twee partijen open die volgens Mischa op remise zullen uitdraaien. De eerste 3 
uit de voorronde gaan in elk geval naar de finale en Mischa maakt een behoorlijke 
kans daar bij te horen, mede gezien onderstaande overwinning op de Amerikaan 
Kyle Biedermann: 
 
Wit: Mischa Senders 
Zwart: Kyle Biedermann 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 O-O 8.Qd2 Nc6 
9.Bc4 Bd7 10.O-O-O Rc8 11.Bb3 Na5 12.g4 Nxb3+ 13.axb3 a6 14.h4 h5 15.gxh5 
Nxh5 16.Bh6 e5 17.Nf5 Bxf5 18.exf5 Ng3 19.Bg5 f6 20.fxg6 d5 21.Qxd5+ Qxd5 
22.Nxd5 Nxh1 23.Rxh1 Rfd8 24.Ne7+ Kf8 25.Nxc8 fxg5 26.Nb6 Rd6 27.Nc4 Rxg6 
28.hxg5 Rxg5 29.Nd6 b6 30.Ne4 Rf5 31.Rh3 a5 32.c3 Ke7 33.Kc2 Bf8 34.Kd3 Kd7 
35.Rg3 b5 36.c4 bxc4+ 37.bxc4 Kc6 38.b3 Ba3 39.Rg6+ Kb7 40.Ke3 Rf8 41.Re6 
Bb2 42.Nf6 Rc8 43.Nd5 Rc6 44.Re7+ Kb8 45.Kd3 Rh6 46.Rf7 1-0.  
Jos van Doorn. 
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7. Champions League Team 64for4 

In 2012 is het de vijfde keer dat er een Champions League toernooi wordt 

georganiseerd en ons team, 64for4, neemt nu ook voor de vijfde keer deel.  

Het eerste toernooi was een kwalificatie toernooi en ons team was ingedeeld in 

groep 21. Ons team bestond uit (bord 1 t/m 4): 

1. A.Stuart (IM)  

2. J.Vosselman 

3. H. van Unen 

4. J.B. van Daatselaar 

Met een score van 25 uit 40 werden wij derde,  wat een plaats in de B klasse 

opleverde. 

Voor het tweede seizoen waren wij ingedeeld in Groep B3 met een gemiddelde ELO 

rating van 2397. Ons team had een gemiddelde rating van 2390, gebaseerd op deze 

rating zouden we zesde moeten worden. Ons team bestond uit dezelfde spelers, 

maar inmiddels had Hans zijn SIM titel en speelde op het eerste bord met Toon en 

Jan een bordje lager. Met een score van 19 ½ uit 40 werden we zevende, wat helaas 

een degradatie naar de C klasse tot gevolg had. 

Het derde seizoen begonnen we dus in de C klasse en waren we ingedeeld met de 

twee andere teams van Nederland. In Groep C3 was de gemiddelde ELO rating 

2274. Ons team had een gemiddelde rating van 2372, gebaseerd op deze rating 

zouden we tweede moeten worden. Toon Stuart stopte met schaken en Albert 

Hebels werd bereid gevonden om hem te vervangen. 

Ons team bestond uit (bord 1 t/m 4): 

1. H. van Unen (SIM) 

2. A.Hebels  

3. J.Vosselman 

4. J.B. van Daatselaar 

Met een score van 25 uit 40 werden wij derde, wat een promotie naar de B klasse tot 

gevolg had. Wij misten de eerste plaats op een half puntje. Op bord twee wist Albert 

een IM norm te scoren (7.5 uit 10). 

In het vierde seizoen waren wij ingedeeld in Groep B2 met een gemiddelde ELO 

rating van 2401. Ons team had een gemiddelde rating van 2362, gebaseerd op deze 

rating zouden we tiende moeten worden. Ons team bestond uit dezelfde spelers, 

maar inmiddels had Hans zijn GM titel en Albert zijn SIM titel. Met een score van 

22½ uit 48 werden we negende, wat helaas wederom een degradatie naar de C 

klasse tot gevolg had. 
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Nu beginnen we aan het vijfde seizoen en zijn wij gelukkig niet meer het enige 

Nederlandse Team in dit toernooi. 4 Lions speelt in groep C4. Ons team bestaat 

weer uit dezelfde spelers, en wij zijn ingedeeld in Groep C-8 met een gemiddelde 

ELO rating van 2233. Ons team had een gemiddelde rating van 2377, gebaseerd op 

deze rating zouden we eerste moeten worden, hoge verwachtingen dus. De twee 

Russische teams (Barguzin en Amur-Neva) zijn op papier onze zwaarste 

tegenstanders. 

De Champions League bestaat uit drie klassen: een A groep (13 teams), 4 B 

groepen (52 teams) en 12 C groepen (160 teams). 235 teams in totaal dus, er zijn er 

echter maar twee teams die de Nederlandse kleuren verdedigen!  

Jan Bart van Daatselaar 

 

  

8. Nederland – Denemarken 

De komende wedstrijd tegen Denemarken bracht mij het begin van mijn 

correspondentieschaak carrierre  in herinnering.  In 1968 begon ik hiermee en niet 

lang daarna speelde ik mee in de landenwedstrijd  tegen Denemarken. Daar dit het 

begin was van een merkwaardige route die uitkwam op deelneming aan een NBC 

kampioenschap wilde ik graag dit keer  ook deelnemen en mailde ik Joop Jansen 

uitgebreid waarom.  Dat leidde weer tot een uitnodiging dit nog eens keer te 

beschrijven.  In correspondentieschaak heb je schrijvers en zetters. Mijn Deense 

tegenstander was een schrijver en na een aantal jaren nodigde hij mij uit hem te 

bezoeken in Lyngby, even boven Kopenhagen.  

Toen ik daar was, maakte hij mij attent  op een te starten thematoernooi voor de 

Noordse landen met het Goering-gambiet.  Via Henk Mostert waren veel van mijn 

partijen in het boek van Dick Smit over deze opening opgenomen en met deze 

achtergrond mocht ik deelnemen mits ik lid werd van Dansk Skak Union.  Ik kreeg 

hun bondsblad, begon Deens te leren en gaf me op voor hun kwalificatie toernooien. 

In de NBC was ik begonnen en nooit verder gekomen dan de H-klasse, misschien 

door mijn neiging in mijn ogen kromme zetten snel te willen weerleggen.  In DSU 

mocht ik gelijk meedoen in de Elite-klasse, net onder het Deense kampioenschap. 

Dat ging me een stuk beter af – goede schakers zijn op een bepaalde manier  meer 

voorspelbaar – en ik miste met drie winst- en drie remisepartijen net het Deense 

kampioenschap.  Daarbij had ik het nodige geluk. Een  als zeer sterk staande  Deen 

trapte in een openingsvalletje :  
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Wit: Arno de Visser  

Zwart: Ivar Poulsen  

Goeringgambiet.  

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6  3.d4 exd4 4.c3 d5 5.exd5 Dxd5 6.cxd4 Lg4 7.Le2 0-0-0 8.Pc3 

Dd7 9.Le3 Lb4 10.0-0 Pge7 11.Da4 (en de dame “kijkt”naar Lg4) Kb8 12.d5 Pxd5 

13.Pxd5 Dxd5 14.a3 1-0. 

  
 

Vervolgens gaf Kaj Nielsen op in gelijke stelling, naar ik meen wegens 

familieomstandigheden. De leukste partij was Mogens Bak- Arno de Visser: 

 

Wit: Mogens Bak  

Zwart: Arno de Visser  

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.f4 f5 7.Pf3 Pf6 8.0-0 0-0 9.Kh1 Ld7 

10.Le3 Tb8 11. De2 Pg4 12.Lg1 Pd4 13.Dd2 Lc6 14.Tae1 Da5 15.a3 e5 16.h3  en nu 

het verrassende exf4 (zie diagram).  

Bij slaan van het paard dringen zwarte pionnen de stelling binnen. Na 17.gxf4 Pxf3 

18.Lxf3 fxe4 19.dxe4 Pf6 20.Dxd6 c4 21.Dc5 werd tot remise besloten. 
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Ik nam ook nog deel aan een kwalificatiegroep van de Deense bordkampioen-

schappen., waarbij ik logeerde bij de wedstrijdleider van het  Deense bekertoernooi. 

Daar sprak verder niemand Engels, en na een week kon ik behalve behoorlijk Deens 

brabbelen zelfs Deens verstaan – bij een langzaam tempo. Daarna had ik een 

vliegende start in Kopenhagen 1981, zodat men dacht dat ik mijn rating 200 punten 

te laag had opgegeven, maar aan het eind van het toernooi  was ik weer terug bij af. 

Daarbij gebeurde ook nog iets wat met correspondentieschaak te maken had. Ik 

moest spelen tegen Lars Hyldkrog, dat jaar Deen K-skakkampioen. Hij kwam pas na 

55 minuten aangerend, beantwoordde in  mijn Sokolsky-opening de zetten a tempo 

en versloeg mij gemakkelijk. Wat bleek: hij had net een partij met die opening  met 

winst beëindigd tegen de DDR-kampioen, die ik weer verslagen had in een 

thematoernooi  waarover Karl Grund een boek geschreven heeft.  Ik werd daarin 

tweede en het boek begint met een winstpartij van mij tegen de winnaar  R.Diener 

waarvan de slotzin luidt: “Eine echte de Visser-Partie.”  Toen had ik kunnen stoppen 

met schaken, meer valt er niet te bereiken. Maar gelukkig gaat het in het leven niet 

om “bereiken”, hoe leuk dat ook kan zijn. 

Door mijn Deens resultaat mocht ik in de Europese M-klasse deelnemen en deels 

door  uitgebreide publicaties in het Deense bondsblad over  de toen betrekkelijk 

nieuwe Svesjnikov  kwam ik in K11 en later in K17 terecht.   Lezers worden 

aanbevolen deel te nemen aan de wedstrijd met kansen op een onverwachte gang 

van zaken!   

Arno(ld W.) de Visser 
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9. Vriendschappelijke Wedstrijden 

Deze keer in volgorde van de continenten: 

In de wedstrijden tussen Brazilië en Nederland is de stand nu 28-29 

En nog één wedstrijd te gaan. WIM JE MAG NIET VERLIEZEN! 

Een remise in deze wedstrijd betekent de overwinning tegen dit Zuid-Amerikaanse 

land. 

Het andere grote land uit dit continent, Argentinië, hebben we intussen al verslagen, 

ondanks dat er nog verschillende partijen open staan.  Op de borden 22/27 scoren 

we maar liefst 9 ½ uit 10. Tja daar kunnen ze niet tegen op.  Een ander opvallend 

resultaat is de 2 uit 2 van Louk Tazelaar aan bord 3. De laatste jaren zien we vele 

remises (behalve die nederlagen van ondergetekende natuurlijk) aan de topborden. 

Een knappe prestatie die 2 uit 2 tegen een speler van bijna 2500! Prima Louk!  

Hier zijn partij met zwart. Een knappe overwinning! 

 

Wit: Mauricio Rebord 

Zwart: Louk Tazelaar 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pf6 8.h5 Lh7 9.Ld3 

Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Ld2 Le7 12.0–0–0 0–0 13.Pe5 Pbd7 14.De2 c5 15.dxc5 Pxc5 

16.Kb1 Dc7 17.Lc3 Tfd8 18.Pg4 Pd5 19.Le5 Dc6 20.The1 Tac8 21.c3 Pa4 22.Ka1 f6 

23.Ld4 Pdxc3 24.Lxc3 Txd1+ 25.Txd1 Pxc3 26.bxc3 f5 27.Td3 Lb4 0-1 

 
 

De match tegen het andere land aan de andere kant van de plas, Cuba, horende bij 

Midden-Amerika, heeft tot nu toe één groot nadeel: een aantal speler stopt, zonder 

iets te laten weten. Teamcaptain is niet altijd `on speaking terms`. En dat is bijzonder  
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jammer. Een vriendschappelijke wedstrijd moet juist tot binding leiden tussen de 

landen. Er kunnen mooie contacten door ontstaan. En daar kan ik vele voorbeelden 

van geven! Goed, terug naar Cuba.  Onze staart is immens aan het scoren. Op bord 

37 hebben we Arjen, onze voorzitter, nog gezet omdat zijn tegenstander zo maar 

stopte Dit terwijl hij voor een ander land gewoon doorspeelde! Ja ja dat kan allemaal 

in de ICCF!   

De match tegen de Kaap Verdische eilanden is in deze periode beëindigd. Ook hier 

waren het vooral de onderste borden die hoog scoren! 

Naar ons eigen continent dan maar, we beginnen met onze Oosterburen…..dat blijft 

een lastig te nemen horde. Hier staan we al dik op achterstand, helaas.  In deze 

match over 80 borden hebben we nu al een achterstand die niet te overbruggen is. 

Wat opvalt is dat ons in Frankrijk woonachtige lid (zie zijn artikel verderop in dit blad) 

de Duitsers twee nederlagen toebracht.   

Vlug naar een ander land:Italië. Ik had wat meer borden verwacht in deze match, 

ofschoon 44 borden natuurlijk niet slecht is. Intussen staan we wel op een 

achterstand en het wordt hard aanpoten om de scoringsdrift van de Italianen in te 

tomen.  Maar natuurlijk hebben wij Paul Prieckaerts. Kijk eens hoe hij zijn Italiaanse 

tegenstander van het bord kegelt! 

 

Wit: Paul Prieckaerts 

Zwart: Massimo Parente 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 d6 4.d4 Lg4 5.Lxf4 Pf6 6.h3 Lh5 7.Pc3 Le7 8.De2 0–0 9.0–0–

0 c6 10.g4 Lg6 11.h4 h6 12.h5 Lh7 13.g5 hxg5 14.Ld2 Pbd7 15.h6 g6 16.Pxg5 b5 

17.e5 dxe5 18.dxe5 Pd5 

 
 19.Pxf7 Txf7 20.Pxd5 cxd5 21.e6 Tf8 22.exd7 Dxd7 23.Lh3 De8 24.Le6+ Kh8 

25.Lc3+ Lf6 26.Tdf1 Lxc3 27.bxc3 en zwart hield het maar voor gezien:1-0 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen IJsland krijgen we ook flink klop. Eigenlijk zijn we er niet aan te pas gekomen. 

Alleen Peter Paul Geluk wist twee punten bij te schrijven. Verder was er maar één 

overwinning, voor Richard van Tienhoven. Op een aantal van 30 partijen wel heel 

weinig. Kansloos dus! 

Tegen Schotland en Spanje hadden we twee matches die gelukkig nog per post en 

webserver gespeeld konden worden. Tegen Schotland is in de webserver match de  

overwinning bijna binnen. Dat ligt niet aan de schrijver van dit artikel. Door de tijd 

gaan in de ene partij en een verschrikkelijke blunder, door te snel versturen, in de 

andere levert twee vette nullen op……maar er zijn ook positieve berichten. Zo is de 

maker van deze prachtige nieuwsbrief, Gert Legemaat, zo aardig om het bestuur 

weer wat op te krikken en twee volle punten te scoren! Een grappige eindstelling 

(vind ik) had hij in zijn witpartij. Zie hier. 

 

  
Gert is de enige die volle punten scoort op de eerste tien borden. Dat is natuurlijk wel 

schandalig voor de overige borden (waarbij dit vooral voor de schrijver telt…) Op de 

laatste 10 borden scoren we echter onvoorstelbaar! Goed gedaan mannen!  De 

postwedstrijd tegen Schotland dan. Deze wedstrijd winnen we nu al  6 1/2 -1/2. Dit is 

natuurlijk wel een heel perfecte score.  De heren Berkel en Drost hebben reeds beide 

partijen gewonnen! GOED GEDAAN!! 

Meteen maar naar de postwedstrijd tegen Spanje. Raar, op papier hebben we een 

veel sterker team als tegen de Schotten maar nu reeds staan we op een kansloze 

achterstand.  Geen van de spelers heeft een tegenstander al een nederlaag kunnen 

toebrengen.  Hoe sommige postpartijen lopen zal ik U vertellen. Een van onze 

oudste leden, dhr. Bijtelaar, 90 jaar jong speelt graag in vele wedstrijden mee. Post 

kost veel, veel post raakt kwijt, dus geeft hij de voorkeur aan spelen per email. Nu 

was dat met de Spaanse tegenstander niet het aller gemakkelijkst (details zal ik U  



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

besparen). Maar goed een creatieve oplossing is dan dat de Spaanse tegenstander 

de zet naar de teamcaptain stuurt en deze (ondergetekende dus) de zetten 

doorstuurt naar dhr. Bijtelaar. Zo kun je toch twee leuke partijen spelen en  hebben 

we weer een tevreden lid!  In de webserver match verliezen we ook. Met nog twee 

openstaande partijen staan we nu reeds drie punten achter. Wel leuk is dat ons 

topbord, Michiel Plomp een mooie overwinning boekte. Dat vind ik altijd leuk!  

De laatste twee wedstrijden, tegen Bulgarije en Denemarken zijn nog niet zo lang 

bezig. Tegen Bulgarije hebben we al twee partijen verloren (terwijl ik al 5 zetten 

gespeeld had!), waar tegenover nog geen enkele overwinning staat. Ik vrees dat dit 

een echt sterk land is!  

Tegen de Denen had Paul Prieckaerts zijn twee punten al binnen voordat de match 

goed en wel officieel begonnen was! Dat is sneller als de wind! Over Denemarken 

staat elders in deze nieuwsbrief een leuk artikel. Zo kun je zien wat 

correspondentieschaak teweeg kan brengen!  

Dan naar ons oostelijk gelegen continent: Azië.  In deze periode werd de laatste 

partij tegen India  gespeeld. Match hebben we dik gewonnen. Vooral onze 

staartborden scoren hier goed. Maar let eens op wie hier aan het 1e bord zit. 

Jazeker. Soms lukt het deze oude tijger toch een Indiase tijger te vangen! Sinds 

lange tijd heb ik weer eens twee partijen gewonnen in een vriendschappelijke 

wedstrijd! 

Dan hebben we nog een wedstrijd tegen Japan.  De webserverwedstrijd is sinds 

vorige week afgesloten. De postwedstrijd(één wedstrijd) zal nog wel even duren…. 

We winnen best veel matchen, vooral buiten Europa! 

Israël ligt toch echt in Azië, maar is voor een aantal onderwerpen (denk aan 

Eurovisie songfestival) een Europees land.  Kor Bronts wist de overwinning binnen te 

slepen in de match door zijn laatste partij te winnen. Zie hoe hij dit deed! 

 

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.e3 O-O 5.Be2 c5 6.c3 Qb6 7.Qb3 d6 8.Nbd2 cxd4 

9.exd4 Qc7 10.O-O Nc6 11.a4 e5 12.Be3 Be6 13.c4 e4 14.Ng5 Bf5 15.d5 Ne5 

16.Bd4 Rfe8 17.a5 h6 18.Nh3 g5 19.Kh1 Bg6 20.Rfe1 a6 21.Qa3 Rac8 22.Rac1 Qd7 

23.b3 Re7 24.b4 Rce8 25.Qc3 Nd3 26.Bxd3 exd3 27.Rxe7 Qxe7 28.f3 g4 29.Ng1 

gxf3 30.gxf3 Nh5 31.Bxg7 Nxg7 32.Qd4 Nf5 33.Qf4 Qf6 34.h4 Re5 35.Rb1 Qe7 

36.h5 Lxh5 
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Wit dacht nu een sterk paard te krijgen door Pd2-e4 te spelen. Ziet U de combinatie! 

Even zoeken! De tactische mensen onder U zien het natuurlijk snel! 

Tenslotte een oproep: 

Ik heb België gevraagd voor een landenwedstrijd. Zowel per post als per webserver! 

Dus U kunt zich opgeven vanaf heden bij ondergetekende! 

AMICI SUMUS  

Joop Jansen 
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10. De schaakpartij als Grieks drama 

Veel corespondentieschakers staan ook in het bordschaak hun mannetje. Huib 

Nieuwland (zie foto)neemt een fraaie partij uit 2003 onder de loep. 

 

 
Voor de navolgende partij werd in het persoonlijk kampioenschap van de Leidse 

schaakbond 2003 een schoonheidsprijsje toegekend. Hoewel de ‘schoonheid’ 

eigenlijk op slechts twee zetten is gebaseerd, heeft het potje in totaliteit wel een 

zekere amusementswaarde, o.a. vanwege de ongebruikelijke torenmanoeuvres en 

de grote activiteit van de zwarte stukken. 

 

PK Leidse Schaakbond 2003, 3e ronde; 

Wit: Christoff Devine  

Zwart: Huib Nieuwland 

1. d4 Pf6  

2. c4 e5  (Ik was net een boekje over het Boedapester gambiet aan het 

doornemen) 

3. de5 Pg4 

4. Pf3  (wit kiest voor de meest tamme reactie, scherper zijn 4. e4 en 4. 

Lf4) 

4…. Lc5 

5. e3 Pc6 

6. Le2 Pce5x  (dit had nog wel even kunnen wachten, beter 6…0-0 en 7…Te8, 

maar reeds nu al was ik van plan Ta6-h6 te spelen, welker leuke 

manoeuvre in dat boekje stond, zij het in een iets andere variant) 

7. Pc3 a5 

8. 0-0 Ta6 (?!?!)  Daar is ie dan….  
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Mijn tegenstander verzonk hier in diep gepeins, zodat deze 

stelling ook voor de overige toernooideelnemers lang zichtbaar 

bleef. Diverse passanten konden bij aanblik een gegrinnik niet 

onderdrukken. Sterker nog,toen ik van een wandelingetje 

terugkerend mijn eigen bord zag, schoot ik zelf spontaan in de 

lach. De zet 8….Ta6 is hier dan ook van een zeldzaam 

kinderlijke doorzichtigheid.  

9. Pd4  Achteraf verklaarde Christoff dat hij het paardoffer op h2 bewust 

wilde uitlokken omdat dit niet correct zou zijn. Hierin had hij 

gelijk, maar veel beter was hier 9.Pce4, mogelijk gevolgd door 

c5, met groot voordeel voor wit.  

9… Ph2x   (uiteraard….) 

10. Kh2x Dh4+ 

11. Kg1 Th6 

12. f4 Dh2+ 

13. Kf2 Dh4+  (Wit kan weer terug naar g1 met remise, maar doet dat natuurlijk 

niet.) 

14. g3 Dh2+ 

15. Ke1 Dg3x 

16. Kd2 Ld4x 

17. ed4x Pc6 

18. Kc2 d5   (Zwart moet uiteraard zo actief mogelijk spelen.) 
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19. a3  (19.f5 was beter, hoewel na 19.. Th4 de stelling dynamisch blijft. 

Na 19.Pxd5 was ik Th2 van plan. Op 19.Tf3 was Dg6+ 20.Kb3 

Lf5 gevolgd) 

19… Lf5+ 

20. Kb3 dc4x+ 

21. Lc4x  (anders heeft zwart ondertussen 3 pionnen voor het stuk, maar 

Ka2 was beter.) 

21….. 0-0   (Zo, nu eerst maar eens een rokade.…..) 

22. d5? a4+?  (Ik miste hier 22…..Th2! Op bijv. dxc6 volgt Lc2+ Dxc2 en dan 

a4+!) 

23. Ka2 Pa5  (Opmerkelijk is dat de zwarte stukken wederom op de witte 

koning zijn gericht, terwijl deze zich nu op de andere vleugel 

bevindt.) 

24. Dd4  (brengt de dreiging Tg1 in de stelling, zodat zwart geen tijd zou 

hebben voor Pxc4) 

24. Pc4x!  (toch…,want na Tg1 zag ik nog iets voor zwart...)  

25.Tg1  wat te doen door zwart?  

    
 

25… c5!  (gebaseerd op de overbelasting van de witte dame. na 26.dc6x 

e.p. Td6 27.Le3 Le6! Ook na 27.Tg3x Td4x, 28. Pa4x dc6x staat 

zwart beter.) 

26. Dc5x?? Het strijdtoneel op het bord overziende bij het naspelen deed het 

mij op een bepaalde manier denken aan een beeld van de strijd 

tussen de Grieken en de Trojanen, zoals die zich ooit bij het 

lezen van de Ilias aan mijn geestesoog had voltrokken. De hierna 

volgende handeling zou denk ik door de  
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Grieksedichter/geschiedschrijver Homerus als volgt kunnen zijn 

beschreven, waarbij de witte Dame de Trojaanse aanvoerder 

Hector voorstelt en de zwarte vorstin de Griekse held Achilles: 

“De nog jonge Griekse held Hippolochos, veel gelijkend op een 

veulen dan wel een jong paard en nog nabibberend van het 

zojuist op veld c4 verslaan van een vijandelijke officier, wordt 

thans aangevallen door de verschrikkelijke Hector. Met een 

machtige sprong schiet echter de grote Achilles – zelf onder 

vijandelijk vuur ener strijdwagen gelegen - zijn strijdmakker te 

hulp, listiglijk gebruik makend van de terreinomstandigheden en 

onderwijl een Trojaanse verdedigingsofficier verpletterend.” 

26... Dc3x    

   
    

(Achilles schiet Hyppolochos te hulp, Achilles is hier onkwetsbaar 

daar na 26.bxc3 de greppel h2-a2 wordt geopend, waarna een 

Griekse strijdwagen met Th2+ beslissend kan ingrijpen….) 

27.Tg7x   (wanhoop) 

27... Kg7x 

28. Dg1+ Tg6 

29. Dg6x hg6x 

30. bc3x Th8  ‘De woedende grijsaard weet van geen ophouden’; (Donner bij 

het bespreken van een partij van de 81-jarige O. Bernstein; uit de 

onvolprezen bundel van zijn schaakstukjes: “de Koning”.) 

Wit resigneerde beschaafd en deed gelukkig niet aan het 

onsmakelijke ‘opgeven’.. 

Huib Nieuwland. 
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11. 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 

 

2de 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: 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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