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RedactioneelRené

Het seizoen is al een goede
maand voor geopend ver-
klaard door onze voorzitter.
Met smart wacht u op het
clubblad. En zie hier, vers van
de pers, een nieuwe AxiomA!

Wij hebben er zin in om u
leuke en betere AxiomA's
voor te schotelen. En wij
hebben hiervoor versterking
gekregen van René Torenstra,
wat uw goedkeuring heeft
gekregen in de Algemene
Ledenvergadering. U bent
benieuwd naar zijn taak? Los
van zijn creatieve inbreng zal
hij zich voornamelijk gaan
bezighouden met grammati-
cale en taalkundige correcties.

Bij het maken van dit club-
blad waren er nog maar drie
externe wedstrijden gespeeld.
Dit verklaart waarom u niet
veel verslagen zult aantreffen
over de externe wedstrijden.

Wat verder een bijzonder-
heid is van dit clubblad, is dat
het nieuwe bestuurslid
jeugdleider Hans Groeneveld
zich presenteert. Wij wensen
hem veel succes toe en voor
onszelf veel kopij van, voor en
door de jeugd.
En schroomt u niet om ons te
schrijven over uw avonturen
in den vreemde, zomaar
ergens een toernooi of een
externe wedstrijd buiten de
deur.

Graag zien wij voor het vol-
gende clubblad weer nieuwe,
verse kopij tegemoet. De
uiterste inleverdatum is
8 december 2003, waarna de
verwachting is dat wij twee
weken later uitkomen.



4 Voor(zitters)woord

Jan den Brok [voorzitter]

aast spelers en scheidsrechters is
het publiek, zeg maar supporters of

liefhebbers, de derde groep die plezier
beleeft aan een sport. Het aantal mensen
dat sport als hobby opgeeft, maar deze
niet zelf [meer] beoefent is zeer groot.
Supporters hebben een belangrijke func-
tie binnen de sport. Zij bepalen voor een
groot gedeelte de sfeer. Als er bij een
sport waar normaal gesproken publiek
aanwezig is geen publiek is, is de sfeer
direct anders. Afgelopen week zag ik de
wedstrijd van Utrecht in de UEFA cup; ze
speelden zonder
publiek. De sfeer
was er anders, niet
direct beter of
slechter, maar
anders. Je ver-
wacht bij voetbal
immers dat het
publiek nadruk-
kelijk aanwezig is. 

Afgelopen week
heb ik voor het
eerst een wedstrijd
van Feyenoord be-
zocht. Ik was nog
nooit in dat stadion geweest en dat werd
beschouwd als een hiaat in mijn opvoe-
ding. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn
ogen heb uitgekeken. De wedstrijd kan ik
beter zien op de TV maar de supporters
en de entourage kun je beter beleven in
het stadion. De kreten en uitlatingen die
daar gedaan worden getuigen van een
hoeveelheid agressie dat je je afvraagt of
dat allemaal wel goed gaat. Het is mijn
ogen niet normaal te noemen. Het is dan
ook zeker niet mijn wens dat deze groep
mensen, zich op deze manier gedragend,
als publiek aanwezig is bij een schaak-
wedstrijd. 

Toch zou het prettig zijn als er meer

publiek bij een wedstrijd zou zijn, maar
dit moet zich bij voorkeur van commen-
taar onthouden. Misschien is dat dan ook
de reden dat het niet zo’n publieksvrien-
delijke sport is. Je mag je immers als
toeschouwer nergens mee bemoeien.

Het is fijn voor een schaker als er
belangstelling is voor zijn partij. De sfeer
en entourage die door het doorgaans
rustige schaakpubliek wordt gecreëerd is
toch wel erg prettig en goed voor je inspi-
ratie. Met name op zaterdagen is het bij
het eerste en tweede als toeschouwer

goed toeven. Het is
er rustig, je hebt
alle ruimte en elke
partij wordt ge-
analyseerd. Deze
analyses mag je
natuurlijk ook
bijwonen.

Ook voor de
overige teams geldt
echter dat belang-
stelling uit de
vereniging goed is
voor de sfeer en
daarmee voor het

resultaat. Het thuisvoordeel is misschien
niet zo groot maar is wel degelijk aan-
wezig. Die belangstelling en steun is nou
ook precies datgene wat ons tot een club,
tot een vereniging maakt. Het verschil
met de supporters in een voetbalstadion
is de positieve instelling en het respect
dat de toeschouwers hebben.

Kortom, ik nodig U uit om naast uw
eigen partij ook aandacht te besteden aan
de wedstrijden die clubleden spelen, met
name in de externe. Niet alleen op de
clubavond, maar ga ook eens een keer
kijken op een zaterdag of op een toer-
nooi. Ik ben ervan overtuigd dat U het
leuk vindt.

Supporters

“Die belangstelling

en steun is nou

ook precies dat-

gene wat ons tot

een club maakt”

N



arenlang kende DSC één erelid.
De heer Verhoeff, woonachtig in
Heiloo. Sinds de laatste Algemene

Leden Vergadering echter, heeft DSC
er twee ereleden bij. De heren Paul
Platzek en Boudewijn
Boogaard kregen uit han-
den van onze voorzitter
Jan den Brok de erespeld
uitgereikt, die bij het ere-
lidmaatschap hoort..

Boudewijn Boogaard
Al sinds 1953 is
Boudewijn Boogaard lid
van DSC. In die jaren is hij zeer
actief geweest binnen de vereniging.
Niet alleen op de 64 velden, alwaar
hij liefst 9 maal het clubkampioen-

schap veroverde, maar ook daar-
buiten. Hij heeft een aantal bestuurs-
functies vervuld. En nog steeds is hij
actief: hij verzorgt [al decennia] de jaar-
lijkse kolderschaakavond.

Paul Platzek 
In de vele jaren dat hij bij
DSC actief is geweest,
heeft Paul Platzek een
grote invloed gehad op
haar ontwikkeling. Een
omschrijving van een van
de leden over de activiteit-
en van Paul Platzek bin-

nen DSC bij zijn benoeming tot ere-
lid was: “Hij heeft de vereniging een
ziel gegeven, en haar die laten
behouden.”

5Ereleden

ALV benoemt ereleden
De redactie

Erelid wordt je bij de Delftsche

SchaakClub niet zomaar. Alleen

leden die zich jarenlang op

buitengewone wijze hebben

ingezet voor DSC kunnen deze

eretitel krijgen.

J

De ereleden net na hun benoeming

de erespeld

Nu* 5  Euro korting!!!
Betaal voor 1 november uw contributie
en betaal 5 euro minder dan normaal

Als U niet voor 1 november betaalt, krijgt U een rekening in de loop van november 2003 voor het voledige bedrag
Indien U niet tijdig betaalt volgt medio januari 2004 een 1e schriftelijke aanmaning verhoogd met € 5,- boete
Als u niet reageert op de eerste aanmaning volgt medio maart 2004 een 2e schriftelijke aanmaning verhoogd met € 10,- boete
Medio mei 2004 zal in geval van wanbetaling de contributie invorderd worden door een incassobureau verhoogd met de
incassokosten [die aanzienlijk zullen zijn] en met de € 10,- boete
Student-leden die voor het speciale tarief in aanmerking willen komen en die op 31 december 2003 ouder zijn dan 19 jaar
dienen een verklaring te onderschrijven dat zij per september 2003 ingeschreven staan bij, en onderwijs volgen aan een 
school voor een dagopleiding
De kortingsregeling geldt niet voor donateurs, leden met een regeling of leden die later in het seizoen lid worden

Contributie  zonder  korting
senioren € 85,-
aspiranten/junioren/student-leden/dubbelleden € 65,-
begunstigde leden € 25,-
Maak Uw contributie dus zo snel mogelijk over naar gironummer 982482 t.n.v. de Delftsche  SchaakClub, Delft



ekelijks bespelen zij de piano
zoals Cassanova en Don Juan

vrouwen bespeelden: met flair,
charisma en een knipoog. Deze wijs-
geren van de koffietafel, met hun ver-
makelijke inzichten en opmerkelijke
beschouwingen. Zij, die het schaken
leerden in de tijd dat Nederland nog
nasidderde van Euwes wereldtitel,
zijn plezierig gezelschap. Niet het
standaard ouden-van-dagen gekeuvel
- Paul: “Dat is een nare term” - over
het weer of de auto van de buren,
maar beschouwingen over het leven,
de naderende dood, muziek en het
schaken. Ik twijfelde dan ook geen
moment toen ik ze belde voor dit
dubbelinterview. Want hoewel beide
heren hun bedenkingen hadden:

“Zitte ze bij de schaakclub wel op
zo’n stuk te wachten?” leidt het geen
twijfel dat deze mensen de moeite
meer dan waard zijn. En hun
verhalen zijn prachtig.

Aan de koffietafel
“Het worden in doorgestreept.”
Cryptisch en poëtisch. Hard en mild
tegelijk. Steven spreekt het uit als
bevrijdingstheologie, als de grote ver-
lossing. Paul vult aan: “We worden
ouder, Steven formuleert het wat
extreem.” “Inderdaad, we hoeven
niets meer, we zijn parasieten, we
leven op kosten van de maatschap-
pij.” “Luizen in de pels, we genieten
van onze dag, als beloning voor
gedane arbeid”, vult Paul weer aan.

W
Corniel Nobel

Oude mensen - nu ja, wat is

oud - fascineren. Paul Platzek

[88||materiaalkundige] en Steven

van der Weele [81||microbioloog],

zijn vrienden van een bijzonder,

amusant en een zeer prettig

soort. Paul werd, niet zonder

reden, onlangs nog tot erelid

benoemd en Steven wordt in

de wandelgangen ook wel

Super Opa genoemd.
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Daar zitten we dan. Aan de thee.
Koekje er bij, u kent het wel. Maar
waarschijnlijk toch ook niet. Op een
druilegere donderdagmorgen. Met
z’n drieën. Samen 192 jaar oud. Het
geeft mijn belang aan de tafel goed
weer.

De vriendschap
Zo'n achttien jaar geleden ontmoet-
ten Paul en Steven elkaar op een
lunch. “Maar, daar zijn die lezers
toch helemaal niet in geïnteresseerd?
Dat moet je maar niet opschrijven
hoor, dat is écht niet interessant.” 

Maar dat valt dus wel mee. Probus
heet de vereniging en zij bestaat uit
gepensioneerde academici. Ook hun
vrouwen gingen mee en die konden

het ook goed met elkaar vinden.
Beiden zijn niet meer. Paul en Steven
dragen het verlies op hun eigen
manier. Het heeft hun vriendschap
gesterkt. Steven heeft een schilderij
en een mooie foto van haar hangen in
de woonkamer. Paul is meer als
Homerus: “Hij die oprecht weent, is
hij die weent zonder getuigen (..)”.

Schaken
Paul leerde het schaken tijdens zijn
verplichte bezoekjes aan oma op
zondag. “Dat was heel saai, dus dan

vluchtte ik naar boven. Ik was toen
10, 11 jaar oud.” “Iedereen was in
die tijd in de ban van Euwe”, herin-
neren beide heren zich. Ook Steven
leerde in die tijd schaken. “Maar ik
ben toen nooit naar een club
gegaan.” Paul: “Ik heb hem uitein-
delijk naar DSC gestuurd.”

Steven: “Ik wil graag een mooie
partij spelen, winnen vind ik niet
belangrijk.” “Nee, je wilt gewoon
winnen!”, roept Paul uit. “Nee, echt
niet, dat maakt me niet meer uit. Ik
ben net terug van vakantie. Daar heb
ik ook veel geschaakt. Tegen een man
verloor ik alles, ik kreeg 30 minuten,
hij 5. Wat kon die man prachtig
schaken.”

Een interessante discussie volgt.
Paul memoreert de vroege vakantie-
toernooien waar met voorgift werd
gegeven. Steven besluit de discussie
met: “Ja, en je kan zo’n man niet ver-
plichten om in mijn bedenktijd niet
naar het bord te kijken.”

Samen schaken doen ze niet. “Ik
ben bang dat ik van Steven verlies.”
“Daar hoef je niet bang voor te zijn
hoor,  jij bent veel beter.” Mannen
zijn net kinderen. Dat is zo en dat
blijft zo, ook als je ouder wordt.

De muziek
En dan schuiven ze aan. De heren.
Ze leggen hun vingers op de toetsten.
“Vroeger waren we heel goed.” Legt
Steven uit, maar het gaat steeds min-
der goed.  Steven speelt een stukje
Vera Lynn. “Dit heb ik nog voor een

aantal Amerikanen gespeeld tijdens
de bevrijding. Ze dachten dat ik heel
goed was, wisten zij veel.” “Maar dat
is ook zo”, zegt Paul.

Elke vrijdag speelt Paul in een
bejaardenhuis voor dementen.
“Heerlijk is dat, ze horen het toch
niet als ik een fout maak.”

Maar dan is het gesprek afgelopen
en beginnen ze te spelen. ‘Quatre
mains’ in goed Nederlands. Het
gevoel bekruipt me alsof ik naar iets
heel intiems zit te kijken. Iets wat ik
eigenlijk geacht wordt niet te weten.
Maar mijn wijsgeren van de koffie-
tafel. Ze kunnen het nog. Laat ze dan
smalend over hun eigen spel zeggen
dat het minder wordt - en dat ontken
ik niet - maar het klinkt nog steeds
goed. En de vreugde die van hen af-
straalt. Totdat Paul me bij het slot
weer terug op aarde plaatst: “Als onze
vingers het niet meer doen, kunnen
we altijd nog schaken.”

“Als onze vingers het
niet meer doen, kunnen
we altijd nog schaken”

Dubbelinterview
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Nadat ik weer eens gedwongen
werd de humor van de vertelling
betreffende de zich ontwikke-
lende mens tot mij te nemen,
deed mij dit denken aan de
ontwikkeling van de schakende
mens, en de invloed van deze
denksport op zijn leven - of
misschien wel de invloed van
zijn leven op de activiteit ten
aanzien van dit spelletje?

Nee, ook U zal ik niet sparen: de
mens begint met het niet  op be-
nen lopen  (ook wel kruipen ge-
noemd) en vervolgt zijn weg op
twee  benen teneinde op (inclusief
de wandelstok) drie benen te
eindigen, waarbij de rolstoel en
eventuele krukken nog maar
buiten beschouwing worden 
gelaten.

Het merendeel der schakers zal
op jeugdige leeftijd met deze sport
zijn aangevangen. Nadat de spel-
regels wederom op de volgende
generatie zijn overgebracht, of
wellicht is die taak deze keer wel
volbracht door generatiegenoten,
werd ‘het maar eens tijd’ dat er
ook een club gezocht werd.
Tenslotte was je niet de enige die
wilde spelen met die uiterst frap-
pante speeltjes, meerdere vriendjes
wachtten jouw aankomst reeds af,
of zochten gelijktijdig naar vertier
op de plaatselijke schaakclub.

Vrijblijvendheid, daar stond de
club garant voor. Helaas hadden je
vriendjes het echter veelal druk
met ofwel voetbal, knikkeren,
wielrennen en atletiek, ofwel
hockey, tennis, golf, polo of crick-
et. En laten wij vooral de muziek-
lessen niet in de vergetelheid doen
verdwijnen.

veroorzaakt door zo'n piepjong
kuikentje, en laten we hopen niet
door gezinsdilemma's of proble-
men op de arbeidsmarkt, komt de
schaker weer terug voor het weke-
lijkse partijtje, een gewoonte die
vaak dertig jaar in stand gehouden
wordt. Want dan komen we in de
buurt van het pensioen.

Een rustige oude dag?
Zoals het er momenteel naar uit-
ziet is er ook dan geen recht op
een rustige oude dag, maar ervan
uitgaande dat ten tijde van het vol-
gende kabinet de situatie er wat
rooskleuriger uitziet, houd ik de
trend aan die tijdens de Paarse
kabinetten nog gevolgd werd: er
kwam tijd vrij voor de hobby, of
dat nou geraniumstaren of met
poppetjes op een 64 velden tellend
bord spelen was.

Dat blijft zo totdat de reeds
lange tijd gewonnen stelling totaal
verloren gaat door het ver-
schrikkelijke dameoffer Dxd6+!!
(totaal overzien), en een hartstil-
stand de schaker in het harnas
doet sterven.

Moraal
Weet wanneer je het rustiger aan
moet gaan doen. Zodoende is de
cirkel weer rond, het bord is weer
vierkant. De schaker was klaar-
blijkelijk het meest actief in zijn
sport in de opening en het eind-
spel van zijn leven. 

Maar de prangende vraag die
rest is of die momenten dat hij
geen tijd voor het schaakspel had,
eigenlijk niet veel beter besteed
waren...

Kiezen voor schaken?
Zelden echter kon het schaken
hiermee gecombineerd worden,
laat staan dat het prioriteit kreeg
ten opzichte van de andere bezig-
heden. Kortom, het werd niet
meer dan bittere noodzaak je te-
vreden te stellen met de vriendjes
die je op de club zelf gemaakt
had, die het schaken, net als jij,
wel genoeg waardeerden om de
mogelijkheid op een toekomstige
verschijning op Escot of
Wimbledon, of het winnen van
een Ryder of Davis Cup of
Champions Trophy aan zich voor-
bij te laten gaan en de pianolessen
in te korten tot één keer per week.
En plots bleken er ook toernooien
te bestaan.

Vrije tijd als synoniem voor nog
meer schaken
Wat, toernooien? Jazeker, afgezien
van de wekelijkse clubavond valt
er vaak ook in het weekeinde
ergens te schaken. De basisschool
werd vaarwel gezegd en de over-
gang naar de brugklas van het
voortgezet onderwijs was een
enorme verandering. Het schaken
bleef echter de stabiele factor.
Waar de mogelijkheid tot schaken
bestond werd deze benut, en velen
stopten ook veel vrije tijd in zelfs-
tudie naast het bord.

Aangekomen zijn wij nu bij
het punt dat ook de middelbare
school reeds afgerond is, met de
studie op komst. Onmiddellijk
werd het schaken aangewend als
argument voor een jaartje ‘sabbat-
ical’ (lees: naar bed bij zonsop-
gang, uit bed bij zonsondergang
en in tijden van nood een bijbaant-
je waardoor er geld instroomt dat

welhaast nog sneller weer wordt
uitgegeven).

Hoe warm het was, en hoe ver
Zo, Dat jaar was snel voorbij, nu
moet er toch echt gestudeerd wor-
den. Welke studie wordt het…en
waar? Iets technisch, wat toch op
het lijf geschreven zou moeten
zijn van iedere schaker, iets
economisch, iets medisch en dan
de studentenverenigingen die
kakkend geil blijken. lange reis-
tijden. Al met al blijft er weinig
tijd over voor het leven van
voorheen.

Voor je het weet zit je tot over
je oren in het studentenleven. Na-
tuurlijk zijn er ook velen die juist
tijdens hun studententijd de lok-
roep van Caïssa niet meer kunnen
weerstaan, maar de schaaksport
zal bij de studenten in aantal
actieve participanten netto toch
echt verlies draaien.

Oude kennisen
Maar dan is de studie bijna klaar.
Omdat echter ook de studententijd
dan teneinde zou worden gebracht
- uitermate a-relaxed - wordt er
vaak een kunstmatige vertraging
aangebracht: het afrondende jaar
wordt uitgesteld, tijd dus om die
schaakdraad weer eens op te pak-
ken, na vele jaren van afwezig-
heid. Niet meer zo actief als vroe-
ger, maar de clubavond wordt in
ieder geval weer eens bezocht. Het
bier mag dan niet zo goedkoop
zijn als op de sociëteit, het is er
niet minder smakelijk om.

Vervolgens de baan, een gezin,
nog minder tijd over... om te
slapen, laat staan te schaken. Na
een paar hectische jaren, vaak

Offers brengen voor activiteit



9DSC- jeugdleider

ind augustus koos de algemene
ledenvergadering mij tot be-

stuurslid. Maar ik schaak niet veel en
niet zo goed en ik schaak al helemaal
niet in clubverband. Wat zoek ik dan
in het bestuur van de DSC? Ik zal dat
proberen uit te leggen, maar laat ik
beginnen mij voor te stellen.

Ik ben Hans Groeneveld en sta al
ruim een halve eeuw in dit leven.
Hoe ik heb leren schaken weet ik niet
meer. Mijn vroegste herinneringen
aan het schaken zijn de zondagmid-
dagen, waarop ik in de huiskamer
van mijn grootouders met mijn opa
een flink potje schaakte. Soms duur-
den die partijen wel twee uur. De
thee die mijn oma voor ons inschonk
werd steevast koud. Afgezien van het
feit dat zij het bezoek van haar
kleinkind natuurlijk fijn vond,
beleefde ze verder weinig lol aan die
middagjes, want er werd bar weinig
gezegd. 

Ik ging in Delft studeren. Mijn
opa overleed. En ik schaakte eigen-
lijk nooit meer. Wel verhuisde zijn
schaakbord en zijn schaakstenen met
mij mee naar alle adressen, waar ik in

Delft heb gewoond. Andere
“zaken des levens” eisten mijn
aandacht en mijn tijd op.

Om wat dingen te noemen:
mijn studie, studentenhuisvest-
ing, vakbond, vredesbeweging,
ondernemingsraden en sinds
inmiddels al weer een groot

aantal jaren: de belangen
van de bewoners van de Van
Leeuwenhoeksingel [waar ik woon]. En
natuurlijk de banen die ik in die
jaren had. Eerst fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek bij het
bouwinstituut van TNO. Toen milie-
beleid bij de gemeente Rotterdam.
En nu ook weer milieu-beleid, maar
bij Rijkswaterstaat.

Zoals ik zei: ik schaakte eigenlijk
nooit meer. Totdat mijn zoons ergens
het schaakspel oppikten en ontdek-
ten dat ik er ook wat van kon. Toen
moest de ‘oude’ kennis weer uit de
kast. Een harde confrontatie. Zij
ontwikkelden zich snel met hun
jonge geest en mijn geest, die vooral
jong wil zijn, hield dat niet goed bij.
Mijn voorsprong slonk zienderogen.
De partijtjes die ik nu met ze speel
zijn een confrontatie van het snelle
inzicht in spelsituaties tegen de con-
centratie en de gedegen analyse.
Naarmate de klok krapper wordt
afgesteld, delf ik eerder het onder-
spit. Gelukkig kunnen we allemaal
redelijk tegen ons verlies.

Het was een aantal jaren geleden
dat mijn oudste zoon, Yonne, “op
schaken ging”. De jongste, Jillian,
volgde een tijdje later. Eerst had ik
daar niet zo veel mee. Totdat ze thuis
kwamen met het verhaal dat er op de
clubavond iemand nodig was voor
het indelen - op de computer - van de

competitie. En omdat ik wel wat wist
van computers én van schaken, was
dat echt iets voor mij. Vonden zij. 

De wijze waarop voor hen één en
één twee was, was voor mij wat te
simpel. Maar ik ben toch gaan kijken,
wat er precies verwacht werd. Dat
was mijn intreden bij de DSC.
Natuurlijk was ik van harte welkom.
Niet alleen voor het indelen, maar
ook voor allerlei andere hand-en-
span-diensten.

Dat alles was nog redelijk te
overzien. Eerst wisselde ik de
maandagavonden af met Herman
Zonderland. Naarmate er meer te
doen was, kwam ik steeds meer
maandagavonden. Totdat rond
afgelopen zomer Jan Jaarsma mij
aansprak met de mededeling dat zijn
werk niet langer te combineren was
met zijn functie als jeugdleider van
de DSC. En of ik hem in die functie
wilde opvolgen. Die vraag ont-
brandde in mij een tweestrijd tussen
de behoefte aan meer rust in mijn
bestaan en de behoefte om mijn tal-
enten in te zetten. 

Het moge duidelijk zijn dat de
laatste behoefte heeft gewonnen. En
zo is het gekomen dat iemand, die
nooit in clubverband heeft geschaakt,
toch - als jeugdleider - in het bestuur
van de DSC is gekomen.  Achteraf
gezien zet ik daarmee ook de lijn van
mijn grootvader voort. Ook hij was -
als één van zijn vele maatschap-
pelijke functies - ooit bestuurslid van
een sportvereniging. In zijn geval was
dat een atletiekvereniging.

Opmerkelijk genoeg droeg die
vereniging de naam Door Oefening
Sterk...

Door oefening sterk
Groeneveld belicht zichzelf

Hans Groeneveld

Een nieuw seizoen, een nieuwe

jeugdleider. Maar wie is hij? Hij

vertelt het u zelf.

E
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et kampioenschap werd vanaf
hemelvaartsdag gehouden in

Don Bosco in Rijswijk. Een
‘thuiswedstrijd’ dus als het ware. In
totaal streden 50 jongens om de jon-
gensschaaktitel in de D-categorie  en
nog eens 30 meisjes om die voor de
meisjes.

Per dag moesten we drie wedstrij-
den spelen [met een bedenktijd van 1 uur

p.p.p.p.] Vanwege het uitstekende weer
konden we tussendoor buiten wat
extra zweten op het naastgelegen
sportveld [of natuurlijk afkoelen met frisdrank

of ijs].

De eerste dag
De eerste dag speelde ik achteraf
bezien voor mijn gevoel slecht. Al in
de eerste partij [tegen de twee dagen oud-

ere Danny de Ruiter uit Oudorp] gaf ik al in
het begin een kwaliteit weg. Gelukkig
gaf hij wat later een toren weg en won
ik alsnog. Wel winst, maar geen
goede partij.

De tweede partij moest ik tegen
Justin Jacobse uit Nieuwerkerk aan
den IJssel. Ik had een koningsaanval
opgezet, maar speelde te laat f5 en
daardoor kon ik er niet meer uithalen
dan een remise terwijl ik die partij
eigenlijk had kunnen winnen. Een
goed gesprek met mijn kernploeg-
coach [Dolf Meijer] bracht me innerlijk
wat meer tot rust. Het is best span-
nend zo’n toernooi. De derde partij
speelde ik beter en won ik zonder
geluk van Jelle Zijlstra uit
Oegstgeest. Ik speelde damegambiet
wat geweigerd werd door Jelle. In de

partij tot zet 21 eigenlijk weinig
gedaan, behoudens wat heen en weer
schuiven met stukken. Toen kwam ik
met een breekzet: f4. Na 10 zetten
dacht hij dat hij de pion kon slaan,
maar hij had niet gezien dat ik met
een kleine combinatie het slaande
paard kon vangen. Later in de partij
kon ik nog een toren winnen en gaf
Jelle direct op. Zo Kwam ik op een
mooi resultaat van 2½ uit 3. 

De tweede dag
Voor de tweede dag verwachtte ik dat
ik 1 of 2 punten zou scoren. Dat
bleek ook zo te zijn want de eerste
partij won ik met zwart van Yorick
ten Hagen uit Zaandam, namelijk
met het bekende trucje.

Daarna moest ik het opnemen
tegen de nummer 1 van dat moment,
namelijk Levon Sahakian uit
Zutphen.  Die partij kon ik winnen
doordat ik zijn a-pion kon slaan en in
het eindspel ook nog zijn b-pion,
waardoor ik in het eindspel twee ver-
bonden vrijpionnen op de a en b lijn
had. Zijn koning stond, gelukkig voor
mij, op h8! [lang leve de korte rokade waar

je later niets mee doet]. Ik had hierdoor
weer frisse moed gekregen en ging nu
voor de eerste plaats.
De zesde partij speelde ik tegen
Brent Burg uit Den Bosch. In de par-
tij gebeurde er eigenlijk weinig bij-
zonders, maar omdat Brent heel erg
veel tijd gebruikte, dreigde hij in tijd-
nood te komen en moest sneller gaan
spelen, met als gevolg een blunder,
die hem een kwaliteit kostte. Helaas
begon ik ook moe te worden en ver-
prutste ik het in het eindspel. Ik zag
een simpele zet over het hoofd en ik
was blij dat ik de schade nog kon
beperken tot een remise.
Desondanks kon ik tevreden zijn. Ik
stond na twee dagen nog steeds

gedeeld eerste! 

De derde dag
Aan het begin van het toernooi had
ik in mezelf gedacht dat ik 5 punten
wilde behalen, maar dat werd voor de
laatste speeldag bijgesteld tot 7! Ik
speelde de 7e partij tegen Daniël
Schenkelveld. Hij opende met een
variant van het koningsgambiet,
namelijk de Van Geet opening [in

Scandinavië ook wel de Sleipner-opening

genoemd, afgeleid van het achtvoetige paard

van Odin: Sleipnir]. De opening met 1.
Pc3 was voor mij echt onbekend,
maar omdat ik ook mensen ken die
het koningsgambiet veel spelen
speelde ik Pc6 in plaats van Pf6,
waarbij de dreiging met Dh4 er uit is
en ook de f-pion blokkeert. 

Ik won verderop in de partij achter
elkaar pionnen en offerde ze soms
ook. Volgens Ted speelde ik deze par-

tij met grootmeesterstijl [althans dat

vertelde hij in de analyseruimte bij de analyse

van de eerste borden].
De achtste partij moest ik tegen

een sterke HSB-kandidaat [Christov

Kleijn van Bobby Fisher]. Bij het PK had
hij niet meegedaan in de D-categorie,
maar gelijktijdig in de C-categorie
gespeeld en werd daar eerste. Om die
reden had hij een vrijplaats voor dit
toernooi gekregen van de KNSB. Ik

Jan-Pieter de Vries nét gee
Jan-Pieter de Vries

Tijdens het afgelopenPK-HSB

werd Jan-Pieter kampioen van de

HSB t/m 12. Op basis daarvan

mocht Hij deelnemen aan het NK.

H

Jeugdige DSC-er tweede 

Jan-Pieter bij aanvang van de barage
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wilde echter ook nog wat krachten
sparen voor de laatste partij en daar-
door verloor ik deze partij op achter-
af bezien een vrij knullige manier.

Na de achtste ronde had ik 6 pun-
ten. Op dat moment waren er nog
meerdere titelkandidaten, maar als
Christov zijn partij zou winnen zou
hij kampioen zijn. Een remise van
Christov zou een barage op de dag
erna opleveren. Het werd toch wel
heel spannend! [en het was al zo warm]

De negende partij speelde ik met
wit tegen Bram ter Schegget uit
Amsterdam. Hij speelde tegen het
damegambiet: 2…. Pf6?! Dat gaf mij
een sterk centrum. Op zet 35 offerde
ik mijn paard op e6 en daardoor was
er altijd winst. Hij speelde een van de
slechtste mogelijkheden die mij ver-
volgens een toren opleverde en later
ook nog zijn dame.  In het eindspel
tenslotte kreeg ik een goede aanval
over de f-lijn. Dat leverde mij een
dame tegen een loper op en uitein-
delijk ook de winst.

Ik had 7 punten uit 9 wedstrijden.
Het was buitengewoon spannend wat
er aan de andere borden gebeurde.
Christov Kleijn kwam remise overeen
en stond daarmee op gelijke hoogte
en Daniël Schenkelveld won zijn par-
tij en daarmee waren er 3 spelers met
7 punten.

De toernooidirecteur [Ted Barendse]
was bij de inkoop echter wat zuinig
geweest en had slechts één titel en
één eerste prijs in de aanbieding. Er
moest dus een barage gespeeld wor-
den. De reglementen van dit toer-
nooi schrijven voor dat dit aanslui-
tend op de zondag gebeurt. Daniël
Schenkelveld gaf echter aan uit
geloofsoverwegingen niet op zondag
te willen spelen. Na enig overleg
gaven Christov en ik echter aan dat
we die partijen wel zo snel mogelijk

wilden spelen en dus werd er op
zondag een tweekamp gespeeld.

De laatste dag
Bij deze tweekamp worden er twee
rapid partijen gespeeld, waarbij elke
speler één keer met wit en één keer
met zwart speelt. Je krijgt 25 minuten
p.p.p.p. + 10 seconden per zet erbij.
Noteren is verplicht [tot aan het eind].
Ik lootte zwart voor de eerste partij.
Die partij won ik, hoewel ik een
kwaliteit weggaf. Gelukkig reageerde
Christov echter te laat, te traag en
verkeerd op mijn koningsaanval en ik
kon hem matzetten. Even pauze en
dan de tweede partij. Ik speelde met
wit en opende met d4 en Christov
antwoordde met Pf6. In de partij
speelde ik te snel h4 en daardoor kon
ik geen f4 meer spelen, waardoor een
verdere aanval onmogelijk werd.
Later in de partij maakte ik nog een
verdedigsfoutje en ik verloor. Met
mijn verlies stond het dus 1-1. 

De reglementen schrijven voor dat
er nu gesnelschaakt moet worden.
Wit krijgt 4 minuten, zwart 5
minuten. Na elke zet krijgt een spel-
er 10 seconden extra. Daarbij geldt
bovendien nog dat degene die nu een
wedstrijd wint met de ‘golden move’
ook direct het kampioenschap heeft
gewonnen. De spanning bij de spelers
liep op, maar ook bij de toeschouwers
die op de gang door de ramen ston-
den te kijken [ouders, trainers, en enkele

andere belangstellenden] liep deze zien-
derogen op. Ted bood aan om de par-
tijen te noteren [zodat ze voor het nages-

lacht bewaard zouden worden]. Daarvan
maakten wij dankbaar gebruik
[anderen spraken van misbruik]. Wij had-
den beiden van onze trainers de
opdracht gekregen geen remise aan te
bieden en speelden een snelschaak-
partij van 98 zetten! Door de tijdbij-

telling kom je daarmee eigenlijk ook
weer op een gewone rapidpartij uit,
realiseerde ik mij achteraf. De partij
is verder het vermelden niet waard.

Alles kwam nu aan op die beslis-
sende vierde barragepartij. Zowel
Christov als ik waren echter erg moe.
Van de partij is het volgende te
zeggen: Ik speelde weer een
damegambiet, wat Christov niet aan-
nam. In alle snelheid [die geboden
was] zag ik in zet 12 echter over het
hoofd dat Christov een
kwaliteitswinst kon boeken. Ik
voorkwam dat dus niet. Vier dagen
spelen onder spanning begonnen
hun tol te eisen. Door de moeheid

zag ik steeds meer mogelijkheden
over het hoofd en daardoor verloor
ik.

Direct nadat ik Christov gefelici-
teerd had met zijn overwinning had
ik een enorm rotgevoel. Het was jam-
mer genoeg toch niet gelukt. Ik was
er zo dicht bij geweest! Na even tot
rust gekomen te zijn kon ik het toch
wel weer wat relativeren en besefte ik
dat ik tevoren nooit gedacht had op
dit toernooi zo hoog te kunnen eindi-
gen. Ook met een tweede prijs mag je
eigenlijk best heel tevreden zijn en
naast de beker voor de 2e prijs kreeg
ik ook nog een uitnodiging om mee
te doen aan het internationale
jeugdtoernooi van Bagneux [Frankrijk].

n Nederlands Kampioen
na spannende barage

De tweede plaats is zo gek nog niet
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en nieuw jaar met nieuwe kansen.
De jeugdcommissie is aan het

begin van het seizoen begonnen met
frisse nieuwe plannen. Er is weer ges-
tart met het spelen van een ladder-
competitie en de informatie-
voorziening moet beter via o.a. de
website en een eigen nieuwsbrief.

Training
De instructie is een erg belangrijke
pijler van het jeugdschaken. Er wordt
aan de jeugd in 6 ‘stappen’ [zeg maar

klasjes] instructie gegeven. De
afgelopen zomer dreigden twee van
deze stappen zonder instructeur van
start te moeten gaan. Dat was natuur-
lijk ontoelaatbaar. Vandaar dat op de
algemene ledenvergadering van eind
augustus een dringende oproep werd
gedaan op de leden. Dat heeft succes
gehad. Elke stap heeft nu weer een
instructeur:
Peter de Vries [stap 1], Willem Wortel
[stap 2], Gerard Bilars [stap 3], Corniel
Nobel [stap 4], Joram op den Kelder
[stap 5] en Ted Barendse [stap 6] zijn
nu wekelijks actief in het opleiden
van nieuwe DSC-sterspelers.

Alleen de poule van reserve-
instructeurs is nog wat mager. En een
instructeur moet ook eens op
vakantie kunnen of ziek mogen zijn.

Dus als er iemand is, die zo nu en
dan op de maandagavond tussen half
zeven en kwart over zeven een ploeg-
je jonge schakers geïnspireerd aan het
werk kan en wil houden . Aanmelden
bij de jeugleider: Hans Groeneveld
[015-214.52.91].

Interne competitie
Na de instructie wordt tijdens de
jeugdavond een ronde in de interne
competitie gespeeld. Dit jaar spelen
we in één groep volgens het Keizer-
systeem. In de tussenstanden gaan
we ook de stap vermelden waar de
schakers in zitten. En we stellen
prijzen in het vooruitzicht voor de
‘stapkampioenen’. Daarmee hopen
we ook onder de top de spanning er
in te houden.

Verder willen we een dag na de
speelavond de nieuwe tussenstand op
het internet hebben. De stand is voor
de jeugdleden mogelijk nóg belan-
grijker dan voor de senioren. We
denken met het snel publiceren van
de standen op het internet het
enthousiasme van de jeugdleden nog
verder te kunnen oppeppen. Om dat
niet te bewerkelijk te laten zijn,
moeten er nog wel wat aanpassingen
in hard- en software gerealiseerd
worden. Daaraan wordt nog hard
gewerkt.

De wedstrijden voor de interne
competitie moeten om ongeveer
kwart voor acht afgelopen zijn. Veel
van de jonge spelers hebben die tijd
niet nodig. Om ze toch na hun wed-
strijd nog een uitdaging te bieden,
zijn we dit seizoen begonnen met een
laddercompetitie. Na wat zoeken
naar handige spelregels, wordt er
inmiddels enthousiast ‘geladderd’.
We moeten al regelmatig voorkomen

dat er rond kwart voor acht nog een
nieuwe partij wordt gestart.

Externe competitie
Deze zomer was het een tijd lang
onduidelijk of de teamleider van het
DSC-team dat deelneemt aan de
jeugdclubcompetitie [in de promotie-

klasse A] ook dit jaar die taak weer zou
doen. Eigenlijk te laat bleek dat hij
daarvan afzag. Op de valreep is er
een nieuw team geformeerd en een
nieuwe teamleider gevonden. De
samenstelling van het team is:
Gabriele de Boo, Diederik van
Heijgen, Jan-Pieter de Vries en
Marianne Zelitchenko met als
reserves: Roland ten Have en
Arnoud van der Linden. Teamleider
is de vader van Jan-Pieter: Peter de
Vries.

Vorig jaar was het jeugdteam
[DSC9] erg succesvol in de vierde
klasse van de externe competitie van
de HSB. Een aantal spelers verhuis-
de vervolgens naar een ander DSC-
team om in een hogere klasse te gaan
spelen. Leuk voor hen, maar er bleef
een ‘uitgekleed’ DSC9-team over.
Inmiddels zijn we aan de slag gegaan
om het team weer vol te krijgen, wat
[op het moment van het schrijven van dit stuk-

je] nog niet helemaal gelukt is. Ook
een teamleider voor het DSC9-team
moet nog gevonden worden.

Tot slot
Samenvatting van de eerste ander-
halve maand van het jeugdseizoen:
meer zweet dan souplesse, maar de
jeugdschakers zelf hebben er niet zo
erg veel van gemerkt. In een volgende
AxiomA hopen we de voortgang te
melden van de diverse jeugdzaken.

Het nieuwe jeugdseizoen

Hans Groeneveld

Het nieuwe seizoen is voor de

jeugd niet zonder hobbels

begonnen. Een nog onervaren

jeugdleider, te weinig instruc-

teurs en onduidelijkheid rond de

deelname aan de verschillende

externe competities.

E

Moeizame én ambitieuze start 
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e gingen in een groep van
14 kinderen, onder leiding

van 3 coaches, naar dit toernooi. De
begeleiding bestaat eruit dat elke
coach vier of vijf vaste kinderen heeft
en daarmee de te spelen wedstrijd
voorbespreekt en later evalueert, ten-
zij je op een dag tegen een
Nederlandse tegenstander uit de
eigen groep moet spelen. Ze hebben
een PC met heel veel partijen uit
voorgaande jaren en kunnen zo
kijken welke openingen je kunt
verwachten. Hoe verder in de week,
hoe meer informatie er in komt, want
iedereen voert elke dag zijn partijen
in.

Op zondag kregen we les over de
opening die we zelf speelden. 
Ik moest de eerste wedstrijd tegen
Stefan Maarek uit Frankrijk. Ik had
hem snel mat.

Op maandag moest ik tegen Harry
van Vliet uit Leiden. In het begin
begon Harry gelijk met aanvallen. Ik
kon die aanval goed afslaan en kreeg
zelf de mogelijkheid voor een aanval,
maar omdat er al veel stukken
geruild waren, bleek dit heel moeil-
ijk. Uiteindelijk kwam ik met een
pion achterstand in het eindspel
terecht. Daar maakte ik nog een grote
blunder (door een toren weg te
geven) en restte mij niets anders dan
op te geven en Harry te feliciteren
met zijn winst.

Op dinsdag moest ik met zwart
tegen Torrente Thaly, een Frans
meisje. We verwachtten een rustige
opening met 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4

De vraag was toen wat ze zou gaan
doen. Pc3 of  c3. Zij speelde echter:
4 0-0 ?! Op enig moment kreeg ik
een sterke koningaanval, waarbij
Torrente verkeerde zetten deed en zo
won ik de partij.

Op woensdag moest ik met wit
tegen Fabien Guilleux, alweer een
Franse tegenstander. Uit de voorbe-
spreking leerde ik waar ik op moest
letten als ik d4 zou spelen. Ik zou via
de damevleugel aan moeten vallen
met als doel b6.

Ik had echter het probleem dat ik
de opening niet helemaal goed
onthouden had en later kwam ik
hierdoor in de problemen. Ik werd
van het bord gebeukt, heb nog ge-
tracht er een pat van te maken, maar
Fabien speelde het echt goed uit.
Samengevat: Een baggerpartij.

Na het ontbijt kwam de voorbe-
spreking. Ik moest mij op donderdag
met Joost voorbereiden op het
Mongools, want ik moest tegen een
meisje dat dat vermoedelijk zou spe-
len, namelijk Maha Eid.

De Mongoolse opening [1.d4 d5

2.Pc3] werd door de trainer
aangegeven met 2.Pc3??-+ De pion
van c2 hoort op c4!!  In de speelzaal
aangekomen speelde Maha inder-
daad wat voorspeld was. De voor-
bereiding was dus niet voor niks
geweest . Maha gaf achter elkaar pio-
nnen weg en op een gegeven moment
zag haar pionnenstructuur er zo uit:
a2, d2, f2, f3 en h2. Kort gezegd: vijf
geïsoleerde pionnen, waarvan één
dubbelpion. Verder gaf ze ook nog
een stuk weg en een toren en kon de
winst mij niet meer ontgaan. Om met
Obelix te spreken: Rare jongens [en

dus ook meisjes], die Mongolen.
Op vrijdag moest ik in de laatste

ronde tegen alweer een Franse jon-
gen, namelijk Etienne Larivée, en
speelde met wit. In de voorbereiding

hadden we besproken dat hij
waarschijnlijk op d4 zou antwoorden
met d5, maar in de partij speelde hij
1.d4  g6.  Daar had ik niet op gere-
kend. Gelukkig zette hij al zijn
stukken inactief en kon ik gemakke-
lijk met de koningsaanval beginnen. 

Er stond slechts 1 toren op e8, het
enige stuk op de koningsvleugel.
Voor de rest een dame op b7, die
niets deed, een toren op c8, die de
dame dus blokkeerde, een paard op
a6 dat alleen naar b8 kon, een loper
op d7, die geblokkeerd werd door
mijn pionnen. Mijn loper kon op f6
komen en mijn dame op h6 en toen
gaf hij op. 

Ik had in het toernooi 4 uit 6
behaald en bereikte daarmee een 7e

plaats bij de pupillen en een 18e

plaats in het toernooi. Ik kan terug-
kijken op een goed toernooi en hoop
eigenlijk dat ik er nog eens aan mag
meedoen.

Op zaterdag gingen we naar Parijs.
Daar bezochten we de Notre Dame,
de kleine Arc de Triomphe, de grote
Arc de Triomphe [waar we met de trap

naar boven zijn geklommen - dat gaf een heel

erg mooi uitzicht over de prachtige stad].
Daar had ik een euromuntje gestopt
in een verrekijker en zag ik de
Eiffeltoren van dichtbij. Hijgende
mensen op de trap, mensen op de
bovenste, middelste en laagste etage.
Van daar zijn we weer met de metro
naar de Eiffeltoren gegaan, om daar
naar de start van de proloog van de
Tour de France te kijken en om de
Eiffeltoren te beklimmen. [met de trap

naar de middelste verdieping en degenen die

het wilden konden naar de derde verdieping]
Het uitzicht was mooi. 

De volgende dag bracht de Thalys
ons weer precies op tijd in Rotterdam
en kan ik terugkijken op een geslaagd
toernooi.

25ème Tournoi International d’echecs
de Bagneudes moins de 16 ans

Jan-Pieter de Vries

Van zaterdag 28 juni tot en met

zondag 6 juli deden Marianne

Zelitchenko en Jan-Pieter de

Vries mee aan het internationale

jeugdtoernooi in Bagneux.

W
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Oploswedstrijd

et eerste AxiomA van dit
seizoen. En ook dit seizoen is

er weer een oploswedstrijd. Zoals 
altijd beginnen we met de oplos-
singen van de vorige Oploswedstrijd.
Daarna zijn er weer een mat in één
voor de eerste en tweede stappers en
een mat in twee voor de hogere
stappers.

De oplossingen kunnen worden
ingeleverd in de oplossingendoos bij
het magneetbord. Vergeet niet je
naam op het blaadje te schrijven.

H

opgave 1

-wq-+-vl-tr
+-zplmkp+p
-+-+psn-zP
+-+-+-vL-
r+-+-zP-+
zpP+-+n+-
N+PwQ-+-+
+-mKR+L+R

Wit geeft mat in 1

Arno Wiersma

opgave 1

r+-+-mk-+
zpp+-zp-vlQ
-+-+-tr-+
+-+-wq-sNL
-+-zp-+-+
+-+-+-+-
PzP-+-+-zP
+-+-+-tRK

Wit geeft mat in 2

opgave 1

rsnlwqktr-+
zpp+pvlNwQp
-+-+-+-+
+-+p+-+-
-+L+-+-+
+-zp-+-+-
P+-+-zPPzP
tR-+-tR-mK-

Een gepend stuk is een slechte

verdediger. De loper op e7 dekt het

matveld d6, maar staat zelf gepend,

en dekt dus eigenlijk niet. Dus is

¤d6 mat

opgave 1

r+-wqkvl-tr
+-zp-snpzpp
p+-zp-+-+
snp+NsN-+-
-+-+P+-+
+LzP-+-+-
PzP-zP-zPPzP
tR-vLlmK-+R

Waar zou wit mat kunnen geven?

Voor de hand ligt ¤f6, maar de pion

op g6 dekt dat veld. Er is echter nog

een matbeeld: ¥xf7 is ook mat. Dus

eerst ruimte maken door 1.¤f6+

gxf6 en dan mat zetten 2.¥xf7.
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268
251
250
248
241
235
223
221
217
213
212
211
201
198
196
185
175
169
162
155
138
137
136
125

2/3

2/3

5/6

5/6

1/3

2/3

2/3

5/6

1/3

2/3

5/6

1/3

2/3

2/3

2/3

1/6

1/6

5/6

1/3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Darren Davis
Jillian Groeneveld
Wilryse Hofman
Lys-Anna Sirks
Dion Rutten
Reinier Giele
Erik Bauer [3 s stap 1]
Joost Wensveen
Koos van Dongen
Geronimo Gerritsen
Jason de Krijger
Henk Wiersma
Owen Konsoleea
Ilja Boshuyer
Timo Bras
Marieke Giele
Gijs Zonderland
Andreas van Veen
Ilin Jonoski
Layla Kok
Rens Geerling
Myrthe Roemer
Frederique Roemer
Wietske van Eck

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jan-Pieter de Vries
Yonne Groeneveld [1 s stap 4]
Marianne Zelitchenko
Berend Jongman [2 s stap 4]
Jop van Roosmalen [3 s stap 4]
Giordano de Franca
Thomas van Veen
Charlotte Hagerop van Eijs [1 s stap 3]
Jasmijn Kok [1 s stap 2]
Ben Sedee
Joep van Lit [2s stap 3]
Roland ten Have
Malou Allertz [2 s stap 2]
Frederik Hagerop van Eijs
Arvind Sardjoe [3 s stap 3]
Yuran Najl Hossaini [3 s stap 2]
Jordy Krempel
Rick Beekenkamp
Eline van der Linden
Hamish de Wild
Jip Zonderland
Anisha Sardjoe [1 s stap 1]
Max Verbeek [2 s stap 1]
Bob Kalkman

520
467
434
424
416
381
364
358
357
357
352
342
337
325
319
317
309
304
294
294
289
281
272
271

Interne competitie Jeugd [na 5 ronden]

e jeugdspelers hebben er alweer 5
competitieronden opzitten dit

seizoen. Het publiceren van de standen

op het internet laat nog even op zich
wachten, dus nu nog even alleen nog
via AxiomA.

D
Hans Groeneveld

1/2

1/6

1/6

1/2

1/2

5/6

1/6

5/6

1/6

5/6

5/6

1/6

5/6

1/2

1/3

2/3

1/3

1/3

1/2

1/3

Tussenstand jeugd
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>> De man begint in de boot rondjes te rennen in de hoop
bij het eind weer bij het begin te zijn. Hij struikelt over iets.
Tot zijn geluk zijn het roeispanen die zijn weg belemmeren.
Maar die roeispanen geven hem een nieuwe vooruitgang.
En hij roeit verder met de riemen die hij heeft.
>> En in alle almacht roeit hij in de vaart der golven. Maar
net als Odysseus wordt ook hij verleid. Hij wordt verleid

door een op een
dame gelijkende zee-
meermin. <<O, o,
Calypso!>> Haar stem
klinkt als muziek in
zijn oren. <<O, werpe
Gij uwe boeien af en
laat mij u van plezier
zijn!>> Van geen
gevaar beducht ver-
geet hij zijn omgeving.
Hij ziet de rotsen niet
aankomen en wordt
door de zeemeermin
overboord geslagen.
>> De man wrijft zijn
ogen uit en ziet dat hij
nog steeds op het
strand ligt, daar waar
hij al een tijdje lag.
Niet badend in het
zweet, maar met
zijn schaakbordje en
schaakboekjes in zijn
handen. Terug in de
realiteit hoort hij dat
het 1 uur is, tijd om het
duikpak aan te doen en
de luchtfles aan zijn
rug te binden. Het is
tijd om te gaan duiken.
>> En tot zijn verwon-
dering komt hij zee-

paardjes tegen, weliswaar twee, maar toch! Net boven de
bodem van de zee houden zij zich met hun staartjes vast
aan het gras. Maar hij laat zich niet verleiden en komt weer
heelhuids naar boven. De vooruitgang, terug naar de
wereld. << Nico ‘t Hoen

NoKey8>> Met een opdracht werd hij op pad gestuurd.
<<Ontdek de wereld en verhaal mij over datgene dat jou
voorvalt!>>. En zo geschiedde.
>> Op het strand ligt een man te baden in het zweet. Het
geluid van kabbelend water, spelende kinderen en naar
kinderen roepende ouders bereiken zijn oren. Om zijn
zweet te ontlopen en de geluiden te dempen, besluit de
man een verfrissende
duik te nemen. Tot zijn
verwondering wacht
daar hem een wondere
wereld op. Zeepaard-
jes schrijden in
vreemd ogende diago-
nalen langs hem, de
derde dimensie niet
schuwend. Van onder
naar boven en terug-
geprojecteerd in een
twee dimensionaal
vlak, zien de beweging-
en er gelukkig ver-
trouwd uit als ware het
schaakzetten.
>> Vanuit zijn linker-
ooghoek flitst er een
op een dame gelijk-
ende zeemeermin
voorbij. Eén van de
zeepaardjes heeft het
onderspit gedolven en
wordt bij de zand-
torens op het strand
geworpen. De man
probeert hiervan de
symboliek te begrijpen
en grijpt zich vast aan
een voorbijdrijvende
boot.
>> Het begint tot hem
door te dringen dat hij in een strijd is beland: wit tegen
zwart of goed tegen kwaad? <<Nee>>, denkt hij, <<ik hoor
niet in die termen te denken als ik vooruit wil.>> Het is dus
geen strijd, het is de wil om verder te gaan. De wil om je 
rating te verbeteren! <<Hè>>, denkt hij, <<wat heeft rating
met die strijd te maken?>>
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el moeten wij naar Terneuzen
en naar de onbekende club

met de mooie naam S. Landau, die
tot mijn schrik in Axel [Zeeuws

Vlaanderen] gesitueerd blijkt te zijn.
[Vraag voor clubgenoten onder de, laten we

zeggen, 30 jaar: wie was Landau? De eerste die

het goede antwoord geeft, ontvangt van mij één

exemplaar van de bekende waardevaste rode

DSC consumptiebonnen].
Omgekeerd moeten onze tegen-

standers soms natuurlijk ook een
flinke afstand afleggen, en zo ging
onze eerste thuiswedstrijd op 27 sep-
tember tegen het gepromoveerde
HWP Sas van Gent 3.

Met een teamrating van 1892 is
dit in theorie de op één na zwakste
ploeg in 3F. De rating van DSC2 is

2001, derde achter Overschie [2060]
en Stukkenjagers 2 [2034].

Wanneer je als eerste van je team
aan de beurt bent met het verslag,
heb je het voordeel dat je dit meteen
al wat kunt opvullen met algemene
informatieve prietpraat zoals u
zojuist hebt kunnen lezen. Hierdoor
kan ik wat bezuinigen op de schaak-
technische inhoud, dit overigens
mede vanwege de strakke redac-
tionele deadline van 29 september. 

Ook vroeg mijn eigen partij nogal
wat aandacht, zodat ik behalve de
openingen niet al te veel van de rest
heb gezien. Alle kwalificaties hierna
zijn dan ook onder voorbehoud,
behalve deze eerste: gedurende een
groot deel van de wedstrijd zag het er

DSC2 start het seizoen 
Arend Bosma

Evenals vorig seizoen is DSC2

ingedeeld in 3F, de zuidwestelijke

landelijke poule, met opnieuw

onder meer vier clubs uit

Zeeland. Ver weg dus allemaal.

Gelukkig kwam HWP Sas van

Gent naar Delft.

W

geen partijanalys
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met een overwinning
zeker niet naar uit dat we uiteindelijk
toch nog met ruime cijfers zouden
winnen. [Op zich ook een veel voorkomend

cliché als er vooraf sprake is van een duidelijk

krachtsverschil.]
Zelf mag ik het na mijn fiasco aan

het tweede bord vorig seizoen eens
proberen aan het eerste bord, Dolf
heeft toegezegd het een paar ronden
aan te zien. Het werd een vrij slordi-
ge overwinning, die nog niet echt veel
goeds belooft.

Aan bord 2 bereikte Kees van der
Meer met wit weinig tegen een
egelopstelling, hield in het eindspel
toch een pion meer over, maar die
was volgens hem zwak, want te ver
opgerukt, remise dus.

Pieter Buzing [bord 3] speelde op

1.g3 zijn geliefde f5, maar kwam in
een weinig aantrekkelijke stelling
terecht. Tot veler verbazing werd het
toch remise.

Dolf Beltz is wederom teamleider.
Aan bord 4 gaf hij het goede voor-
beeld met een geïnspireerde aan-
valspartij [een klassieke Draak met 0-0 tegen

0-0]. Volgens hemzelf was het alle-
maal nog correct ook.

Marisca Kouwenhoven speelde op
bord 5 tegen een soort witte
Stonewall [d4 en f4] een dubbelfi-
anchetto, met c5 en d5. Het werd vrij
snel remise, door eeuwig schaak naar
verluidt.

Aan bord 6 speelde nieuweling
Patrick de Bas de ruilvariant van het

Damegambiet, kennelijk niet voor
het eerst, want hij won [zeker voor mij]
geruisloos.

Aan bord 7 kreeg invaller Matthijs
Ransijn een vreemd Siciliaans gambi-
et tegen zich met 1.e4 c5 2.d4 exd4
3.Lc4 e6. Wit kreeg op het oog hele-
maal niets voor zijn pion, maar
opeens stond toch de uitslag 1-0 op
het scorebord.

Onze andere debutant, Jan-
Willem Weenink [je zou bijna vragen: wie

was Weenink?], had wit en bood in een
Slavische partij met 4.g3 consequent
zijn pion op c4 aan. Zijn tegen-
stander weigerde het offer even con-
sequent, en werd vervolgens dan ook
[?] van het bord gedrukt.

ses van DSC’ers online



(advertentie)
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a een pijnlijke nederlaag van
DSC3 tegen het derde van DD

kwam er op het forum een discussie
op gang. Kees van der Meer vatte het
DSC-probleem fraai samen: 
“Quickjes goede zetjens! Beter dan
slowtjes betere zetjens!” Een aantal
leden kwam toen met het advies om
maar eens op internet te gaan schak-
en. Daar zou dat beter van gaan.

Een aantal leden van onze
vereniging had dat advies niet nodig.
Henrik Tamerus bijvoorbeeld hield
in laatst genoemde wedstrijd een

lastig eindspel met minder dan twee
minuten op de klok soepeltjes remise
met dank aan zijn internet schaak-
ervaring.

De verschillende schaakservers
Op www.delftseschaaksite.nl [onze

website] staan links naar de meeste
bekende schaakservers [kent u een

andere laat het ons weten].
Vooral de studentleden blijken zich
te laten gelden op deze schaakservers
en dan vooral op de Free Internet 

Chess Server [FICS|www.freechess.org].
Verreweg de grootste en drukstbe-

zochte is de Internet Chess Club
[ICC|www.chessclub.com]. Een aantal
DSC-ers is daar actief en een van hen
had er zelfs onlangs een wel zeer
leuke overwinning.

Roelof Westerink versloeg een
IGM. Een echte! Met een rating van
2492. Hoe hij dat deed? Wel gewoon
door extreem snel goede zetjes te
doen. En dat loont. Zeker in
1- minuut-potjes.

Snel - sneller - bullet
extreem snel goede zetten doen

Corniel Nobel

N

geen partijanalyses
van DSC’ers online
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1

2

3

6

7

1 Het Manila Paviljoen pousseert
2 De Dresdner Bank wil investee
3 De DfG-Bank benadrukt via sc
4 Kasparovs hoofd doet het natuu
5 Herkules heeft een catalogus g
6 Jague Mate Cafeteria heeft suik
7 Rookwaar en schaken gaan [lijkt

8 Hertog Jan deed onlangs een sc
9 Vitra prijst zijn stoelen aan met

Post-schaa
Schaken 



t heeft een cocktail “Grandmaster”
erders voor haar DIT-Fonds winnen
haak haar strategisch inzicht
urlijk ook altijd goed
geïllustreerd met met schaakborden
kerzakjes met schaakopdruk
 het] hand in hand
chaakspel cadeau bij aanschaf van een krat bier
t schakende mensen

23Rebellie

4

5

9

8

k Rebellie
verkoopt!



en week voordat het interview
plaatsvindt, bel ik Jeannette om

een afspraak te maken. “Kan je niet
gewoon in de rust bellen!?”. Die
avond dat ik belde, speelde Ajax
namelijk. In mijn naïviteit was ik
ervan uitgegaan dat Jeannette toch
niet naar voetbal zou kijken. En ja, in
die gehele week was er wel voetbal.
Dus in die week dan maar geen inter-
view, dan maar een week later.

En een week later op een dins-
dagavond, kom ik bij het huis van
Jeannette, bij een open voordeur. Ik
mag doorlopen langs een loket, waar
Hans, de man van Jeannette, mensen
helpt. Hans repareert alles waar een
motor of elektriciteit aan zit. Ik loop
door, een deur binnen, en zie Leonie
zitten. Dat komt goed uit, omdat ik
Leonie nog moest bellen om te spe-
len voor DSC7. En gelukkig, zij kan,
zodat ik geen invaller voor haar hoef
te bellen. Maar ik kwam voor
Jeannette, dus laat ik mijn team-

beslommeringen varen.
Jeannette laat mij plaatsnemen in

een tussenkamer, de kamer tussen de
woonkamer en de reparatiekamer
van Hans. Hans biedt mij een biertje
aan en ik mag kiezen uit een eigen
gemaakt biertje en een niet eigen
gemaakt biertje. Nou, u begrijpt wel,
ik durf een eigen gemaakt biertje
zeker aan. Hans laat ons achter zodat
langzaam maar zeker het interview
met Jeannette begint. Maar wat
drinkt Jeannette? Ja, inderdaad, het
is gezellig, dus Jeannette drinkt een
rode J.P. Chenet.
Uit de eerste alinea kon u al opma-
ken dat onze Jeannette een voetbafan
is. Ik zeg met nadruk geen Ajaxfan,
maar gewoon voetbal kijken in het
algemeen. Jeannette blijkt in haar
jeugd op zondag naar de stadions van
ADO Den Haag, Sparta en
Feijenoord te zijn geweest met haar
broertjes. En later, tijdens het WK
van 1974 met de bus naar Duitsland

E

24 Interview met Jeannette

Nico ’t Hoen

De vrouw die DSC kleur geeft.

Tja, wat weten wij eigenlijk

van haar? Vast minder dan zij

van ons. En wat vindt zij eigen-

lijk van AxiomA? En we laten

ons natuurlijk niet afschrikken

door: “Wat heb ik nou te

vertellen over het clubblad? Ik

weet hier toch helemaal niets

van!” Want Jeannette kan ons

meer vertellen dan zij denkt.

Tijd dus voor een diepte-

interview.



en ook naar de finale
van Ajax in Parijs. Aan
het actief bezoeken van
de stadions komt een
eind als tijdens een
wedstrijd de supporters
elkaar naar voren
duwen waarbij rolstoe-
len worden omgekiept.

Maar de belang-
stelling van Jeannette
gaat niet alleen uit naar
voetbal. Achter haar
staat een boekenkast vol
met, verrassend mis-
schien, boeken. Voor-
namelijk over de peri-
ode van de Tweede
Wereldoorlog en boe-
ken geschreven door
Louis Paul Boon.

En Jeannette houdt
ook van klassieke

muziek, in het bijzonder van Verdi,
Bach, Chopin en Mozart. Hoewel de
Stones in mijn ogen nog niet klassiek
genoeg zijn, is Jeannette ook nog met
Hans naar de Kuip geweest voor het
concert van de Stones. Het was
lekker weer zodat Jeannette in slaap
viel. Volgens Hans, die ons net
passeerde, viel dat wel mee en moet
Jeannette niet zo overdrijven.

Jeannette brengt het onderwerp
‘clubblad’ ter sprake: “Wat wilde jij
mij nu eigenlijk vragen? Ik weet toch
helemaal niets!”. Maar ik heb nog
een klein bruggetje nodig, namelijk
de link met het schaken. Ik ken
Jeannette pas een paar jaar. Want hoe
is Jeannette met DSC in aanraking
gekomen? Wij zien haar wel aan de
bar staan, maar wie offert nu zijn
vrije tijd op om voor een stelletje
schakers te zorgen voor een natje en
een droogje?

Via schoolschaak bij Mozaïek, de
Montessori, Gabriël en Egelantier is

zij met schaken in aanraking
gekomen. Daar leerde zij trouwens
ook Jan Jaarsma kennen. En er was
daar een leerkracht die het
schoolschaak trok. Maar ja, die gaat
op een gegeven moment weg en nie-
mand neemt de taak over. Omdat
Leonie bij DSC ging schaken kwam
Jeannette bij ons terecht. Tja, en als
haar kind daar schaakt, dan wil
Jeannette wel wat voor de club
betekenen.
Maar Jeannette staat niet alleen in
functie achter de bar, maar heeft ook
nog een relativerende functie: ver-
halen aanhoren van de schakers. Het
meest aangrijpend is natuurlijk het u
allen wel bekende verhaal dat je de
hele avond goed stond, maar uitein-
delijk toch verloor.

En zo komen wij dan eindelijk op
het clubblad. Wist u dat Jeannette,
na de redactie, altijd de eerste is die
in het clubblad kijkt? Als ik haar
vraag om vroeg in de avond even de
clubbladen op de bar te mogen
zetten, pakt Jeannette gelijk het club-
blad om te kijken wat er allemaal in
staat. 

De voorkeur van Jeannette gaat
voornamelijk uit naar de reisverhalen
van DSC-ers die ergens in den
vreemde hun speelzaal proberen te
vinden, naar verhalen over de sfeer
tijdens wedstrijden, maar niet naar
partij-analyses. Als leerpunt voor ons
geeft Jeannette mee dat wij meer aan-
dacht moeten besteden aan de jeugd
en dat wij spelling- en grammatica-
controles moeten uitvoeren.

Ja, dan is het eigenlijke doel van
het interview voorbij. Hans, die voor-
bij loopt, ziet mijn lege bierglas staan
en vraagt of ik nog een biertje wil.
Nou, dat lijkt mij wel lekker!

De belangstelling van Jeannette
voor reisverhalen van de DSC-ers
komt ook terug als Jeannette, ook als

eerste, het motorblad uit de brieven-
bus haalt. Als de reisverhalen uit zijn,
schuift Jeannette het motorblad door
naar Hans, die zich dan buigt over
alle technische verhalen. En nu wij
het toch over motoren hebben…
Jeannette neemt mij mee naar de
serre, waar ik onderweg in de berging
tussen de serre en de keuken een
motor tegenkom en in de serre zelf
een copy van die motor. Eigenlijk is
de motor in de berging een kopie van
de motor in de serre. De motor in de
berging is nog niet klaar, maar moet
zo worden als de motor in de serre.
Ook in de schuur staat zo'n zelfde
motor. Maar omdat daar geen licht is,
nodigen Hans en Jeannette mij uit
om een andere keer naar de motor te
kijken.

Weer terug in de tussenkamer zegt
Jeannette mij dat ik het belangrijkste
vergeet. Niet de benoeming van Jaap
de Hoop Scheffer tot secretaris-gene-
raal van de NAVO, maar het over-
lijden van Johan Stekelenburg.
Jeannette probeert op maandagavond
altijd op tijd thuis te zijn om naar
Barend en Van Dorp te kijken. Daar
hoorde zij van het overlijden, wat
haar diep raakte. Zij heeft Johan
eigenlijk leren kennen uit de tijd dat
zij bij het FNV werkte, in de tijd van
Arie Groeneveld en Dick Visser. En
ik geef aan Jeannette toe dat zij hele-
maal gelijk heeft, ook ik was geschokt
toen ik het bericht over Johan hoorde
in een herhaling van NOVA in de
nacht van maandag op dinsdag.

Het is inmiddels half elf. En
Jeannette gaat over drie dagen naar
Praag en moet daarom nog een en
ander voorbereiden. Ik besluit
Jeannette en Hans achter te laten.
Maar niet nadat Hans mij nog heeft
toegeroepen: “Kom nog een keer
terug, dan drinken wij nog een
biertje!”

Lang leve Jeannette



n de zomermaanden worden er tra-
ditioneel een aantal toernooien

georganiseerd. Zo gaat er ieder jaar
een aantal DSC-ers naar Gent om
aldaar een viertal dagen te schaken
[en te drinken tijdens de Gentse feesten]. 

Anderen zoeken het open
Nederlands kampioenschap in
Dieren op. Dat toernooi stond vorig
jaar bij ons op het programma, maar
dit jaar hadden we gekozen voor een
ander zomertoernooi. In Vlissingen

werd namelijk het Hogeschool
Zeeland-toernooi gespeeld. We had-
den enkel positieve geluiden over dit
toernooi vernomen, dus besloten we
het dit jaar te gaan spelen.

Ons thuishonk bestond uit een
vouwwagen en tent op een camping
tussen Arnemuiden en Nieuw- en
Sint Joosland. Dit betekende dat we
iedere dag een kilometer of tien
moesten fietsen naar de speelzaal.
Dit was in het geheel niet bezwaar-

Zweten in Zeeland
schaken onder tropische omstandig 

Arno Wiersma

Een van de grote zomertoer-

nooien van ons land wordt

georganiseerd in Vlissingen.

Arno, Corniel en Remko hielden

daar dit jaar de eer van DSC

hoog. En dat terwijl buiten de

mussen van het dak vielen.

I
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heden

lijk, daar wij ons met de race-
fiets konden verplaatsen.
Kortom: het was wel een
lekker tochtje naar de speel-
zaal. En de weergoden waren
ons daarbij goed gezind.
Alhoewel... 

Regen hebben we niet
gezien, maar een heuse hitte-
golf zorgde voor tropische
temperaturen. In de avond-
uren was het nog wel uit te

houden op de fiets naar Vlissingen,
maar ’s middags op de camping liep
het zweet je bij de geringste inspan-
ning over het lijf.

Zaterdag
Het toernooi was prima georgani-
seerd. De speelzaal had ventilatoren
aan het plafond [HOERA!!], hoewel dat
niet verhinderde dat het warm bleef. 

Er werd achter de borden dan ook
letterlijk en figuurlijk gezweet.
Aangezien het toernooi in één groep
werd gespeeld leverde de eerste
ronde partijen op met enorme
krachtsverschillen. Corniel speelde
tegen een Duitse speelster met

2100+, Remko’s tegenstander had
bijna 2200, en zelf mocht ik het
opnemen tegen een heuse WGM. Ze
heette Nora Medgevy en had 2354
ratingpuntjes achter haar naam
staan. 

Veel verrassingen waren er de
eerste ronde dan ook niet te
verwachten. Maar ze waren er wel.
Zo verloor Friso Nijboer, die net het
open NK in Dieren had gewonnen
van Terstall [1924]. Naast mij werd
een Deense IM op remise gehouden
door iemand van mijn rating, en zelf
wist ik zowaar mijn tegenstandster te
verschalken! In een kalashnikov
ontstond een hele spannende
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stelling. Mijn tegenstandster ver-
bruikte net wat meer tijd, en had na
haar 40e zet nog 33 seconden over op
de klok. Ik had nog 14 minuten over
voor mijn laatste zet, en gebruikte die
ook bijna helemaal. Ik had namelijk
een bijzonder sterke aanvalszet. Mijn
tegenstandster vond geen goed
antwoord en gaf onder de dreiging
van mat op. Een betere manier om
zo’n toernooi te beginnen is er uiter-
aard niet. Corniel en Remko wisten
het helaas niet te bolwerken. Toch
was er een klein succesje voor
Remko; zijn partij werd gepubliceerd

in de locale krant. En ook in het

AxiomA kunt u haar bewonderen.
En met een punt meer dan

verwacht vingen wij vol goede moed

de thuisreis aan. Dat bleek niet zo’n
eenvoudige opgave. We waren naar
Vlissingen gefietst over fraaie binnen-
wegen in het Zeeuwse land, maar
deze waren niet verlicht. En
aangezien de partijen ’s avond wer-
den gespeeld was het op het moment
dat wij op de fietsen stapten al
donker. Met op batterijen werkende
verlichting [geschikt voor in de stad]
stapten wij op de racfiets. En donker
was het. De route  was er eentje vol
bochten en afslagen. Tenminste, dat
herinnerden we ons van de heenweg.
We waren op de terugweg al lang blij

Arno van bovenaf bezien

geen partijanalyses 
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op de weg te blijven. We waren
ongetwijfeld zeer goed zichtbaar voor
ander verkeer [dat er niet was], maar
onze verlichting verlichtte de weg
nauwelijks. Niet echt verrassend
kwamen we dan ook uit in
Middelburg.

Aangezien we op de heenweg via
Rittem waren gefietst hadden we niet
helemaal de juiste afslag genomen,
schijnbaar. Of waarschijnlijker: de
juiste afslag gemist. Gelukkig gaan er
vanuit Middelburg  ook wegen richt-
ing Nieuw- en Sint Joosland. Na enig
bestuderen van de bordjes, wat in

Zeeland niet altijd even makkelijk is
[zie foto], hervatten wij onze reis. We
kwamen nu van een andere kant het
dorp binnen. Niet dat dat een prob-
leem was, het is maar klein dorp. Het
is dan ook nauwelijks voor te stellen
dat het vroeger twee dorpen waren
[Nieuwland en Sint Joosland]. Na enkele
meters kwamen we dan ook op een
bekend kruispunt in het dorp, en
daarna was de camping snel gevon-
den.

Zondag
De tweede dag was de enige dag met

2 partijen. Remko won eenvoudig
nadat zijn tegenstander een stuk had
weggegeven. Hetzelfde gold voor de
tegenstander van Corniel. Zelf liet ik
tegen Wouter Spoelman in de open-
ing de kans liggen op een goede
stelling, met als gevolg dat mijn eigen
stelling penibel werd en uiteindelijk
onhoudbaar. Weer 1 uit 3 dus.

Het tweede deel van de dag bracht
evenveel punten. Corniel won na een
kwaliteit te hebben gewonnen zijn
partij, Remko bleek niet opgewassen
tegen zijn sterkere tegenstandster en
zelf kwam ik slecht uit de opening en

van DSC’ers online
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werd vervolgens van het bord
gedrukt.

De terugreis was echter weer een
donkere aangelegenheid. We hadden
besloten om de terugreis [nu gepland

dus] via Middelburg te fietsen. Voor
de zekerheid had ook ik mijn knijp-
kat [zaklamp op spierkracht]
meegenomen. Alles ging goed. Goede
bewegwijzering en goede verlichting,
tot we Vlissingen uit waren. Ter
hoogte van Groot Abeele echter hield
dat op. Een stuk eerder was een afs-
lag geweest naar een westelijker deel
van Middelburg, maar die weg was
onverlicht, had geen fietspad en een
aantal oogverblindende tege-
moetkomende auto’s. We waren dus
teruggekeerd naar de oorspronkelijke
route. Dat fietspad hield echter
ineens op bij een pad dat het duister
in dook. Wat nu?

Gelukkig is de redding nabij als de
nood het hoogst is. Een wat ouder
Zeeuws echtpaar met deugdelijke
verlichting voor dit soort wegen was
ook op weg naar Middelburg, een
verlichtte voor ons de weg. Het bleek
een vrij lange, doch eveneens vrijwel
rechte weg. Aan het linksaf en wij
kwamen uit in Middelburg. Twee
rotondes verder lag de McDonald’s
en vandaar was de route ons - na
onze nachtelijke zoektocht een dag
eerder - bekend. En nee, wij zijn niet
bij de McDonald’s binnengeweest.
Wij eten graag lekker en [we waren

tenslotte in Zeeland] niet te duur.
Vanaf dat moment werd besloten

dat we op de heenweg de route via
Rittem zouden nemen, en terug via
Middelburg zouden fietsen.
Overigens ben ik van mening dat
naast het dorp Rittem een nieuw

dorp gesticht moet worden met de
naam Bloes. In een daaropvolgende
fusie tot Rittem&Bloes zit wel
muziek, denk ik.

Maandag
Corniel had die ochtend enige rela-
tionele verplichtingen. Hij dus
Vlissingen in, en daardoor miste hij
een schitterend stukje Hollands met-
selwerk. Op onze fietstocht in de
omgeving van Rittem ligt namelijk
aan de havenmond van de nieuwe
haven van Vlissingen het voormalige
fort Rammekens. Het was helaas niet
geopend die dag. Wij gingen vervol-
gens rustig terug naar de camping,
om ’s avonds weer naar Vlissingen te
fietsen voor de volgende partij.

Die avond leverde weer eens 1
punt op. Remko won zijn partij in de
aanval, nadat zijn tegenstander had

geen partijanalyses 
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verzuimd een stuk te winnen.
Corniel kwam als een dweil uit de
opening, en de rest kunt u naspelen.
Zelf kreeg ik een Wolga op het bord
die niet helemaal naar wens ging
waarin ik de koning naar h1 speelde.
Op naar de dinsdag dan maar,
aangezien de thuisreis - hoewel nog
steeds donker - zonder noe-
menswaardige problemen verliep.

Dinsdag
We hadden  onze racefietsen natuur-
lijk niet alleen voor de reis naar de
speelzaal meegenomen. Dinsdag
besloten we een tocht te maken door
Zeeland. Niet ’s middags uiteraard,
want daar was het veel te heet voor.
We kozen voor een rondje Veerse
Meer. Een kilometer of 60.

Het deed ons schijnbaar goed,
want die dag kwamen er 3 punten op

de plank! Corniels partij kunt u
naspelen. Zelf kwam ik weer eens als
een dweil uit de opening, maar mijn
tegenstander combineerde naar
stukverlies en Remko versloeg een
WIM [2068]! Het respect voor de
‘damestitels’ is bij de DSC-afvaardig-
ing in Vlissingen danig geslonken.

Woensdag
Woensdag overdag wil ik met één
woord samenvatten: Heet. Net als de

rest van de week, maar dan erger. Wat
lezen dus, en vooral niet bewegen. ’s
Avonds naar de speelzaal maar dit-
maal met minder succes.

Remko moest na zijn overwinning
tegen Arlette van Weersel. Een leuke
partij die u kunt naspelen, maar hij
verloor hem wel. Corniel werd tac-
tisch verrast en zelf hoopte ik ein-
delijk weer eens een leuke partij te
spelen. Tevergeefs...

In een damegambiet notabene
kreeg ik een stukoffer op het bord.
Toen ik het aannam stond ik
waarschijnlijk al verloren. Ik moest
het later terugofferen en verloor het
eindspel met een pion minder.

Donderdag
Ik geloof dat ik de volgende dag niet
echt aanspreekbaar was. Na mijn
overwinning in de eerste rondeCorniel in actie

van DSC’ers online



waren 6 partijen gevolgd waarin ik
minder uit de opening was gekomen.
Vier keer was ik vervolgens van het
bord gegaan, een keer gaf mijn tegen-
stander me de partij cadeau. Kortom,
ik had geen leuke partijen meer
gespeeld.

Gelukkig speelde ik die avond
weer eens een normale opening.
Geen hoogstaande partij; in het mid-
denspel combineerde mijn tegen-
stander een stuk weg en kon
opgeven. Het was nu Corniel die in
de opening hopeloos de mist in ging.

Remko had een zware partij, maar
een verloren pionnetje kostte hem in
het eindspel de kop.

Vrijdag
’s Ochtends was het weer tijd voor
een fietstocht. Ditmaal door het
toeristische deel van Walcheren.
Domburg, Veere, u kent de namen
wel. Weer 3 punten die avond, zou je
verwachten. En bijna was het ook zo.
Corniel won soepel, Remko kreeg in
de opening een stuk cadeau. En ik
speelde lange tijd een goede partij. Ik

won een kwaliteit, maar mijn tegen-
stander had wat tegenkansen. En die
tegenkansen werden een zekere
nederlaag na, u daad het al: de zet
koning h1. Zelfs een ezel in het alge-
meen, stoot zich niet twee maal aan
dezelfde steen. Wat voor ras ik ben
weet ik niet, maar koppig ben ik in
ieder geval.

Zaterdag
Er volgde nog een laatste ronde. Niet
’s avonds deze keer, want er moest
nog een prijsuitreiking volgen.

Remko speelde een salon-
remise, Corniel kreeg na een
goede opening van zijn kant
een aanval over zich heen die
hij nooit meer te boven

32 Hogeschool Zeeland Toernooi
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kwam, en zelf maakte ik mijn toer-
nooi nog een beetje goed met een
overwinning.

Naar huis
De volgende dag vatten wij de thuis-
reis aan. Een leuk toernooi daar in
Zeeland. Een goede speellocatie en
goed georganiseerd. Wel jammer dat
alle ronden op rating worden
ingedeeld. Daardoor krijg je pas in
de laatste ronden tegenstanders van
gelijkwaardige sterkte. Maar verder
is het toernooi me [afgezien van de hitte]
wel goed bevallen. Dat wordt lastig
dus volgend jaar: kamperen bij
Vlissingen of op de [schaak]camping
in Dieren? Ik zie wel waarheen de
borden me leiden...

Rustam Kasimdzhanov
Liviu Dieter Nisipeanu
Viorel Iordachescu
Remko Moerkerken
Arno Wiersma
Corniel Nobel

8
7
7
4
4
3

Hogeschool Zeeland Toernooi Eindstand [top 3 + DSC-ers]

½
½
½

2644
2666
2606
1772
1843
1672

2743
2689
2692
2015
1811
1629

1
2
3

113
141
203

n partijana-
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Geen paard maar 
Ted Barendse

Een octopus grijpt zijn prooi

met acht lange tentakels. Deze

armen bevatten elk twee rijen

zuignappen, waarmee hij zijn

prooi in een dodelijke greep

houdt. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat schakers, een

centraal opgesteld paard, dat

acht velden onder controle

heeft, een octopus

[Octopus Equus] noemen.

en wit paard op c6, d6, e6 en f6
[of een zwart paard op c3, d3, e3, en f3]

dat goed wordt ondersteund, noemen
we een octopus [of inktvis]. 

Een octopus staat zo goed dat het
aan een aanval op een van beide
vleugels of in het centrum kan
meewerken.

Tegenstanders laten een octopus
daarom meestal niet zo lang in leven.
Maar het kan niet altijd worden
afgeruild. Bovendien staat het paard
vaak door een pion gedekt, en krijgt
de trotse paardenbezitter na ruil een
ver opgerukte vrijpion.

E

B27

Akardij Rotstein
Peter Leko
Wijk aan Zee 1993

1.¤f3 g6 2.e4 c5 3.d4
cxd4 4.£xd4 ¤f6 5.e5
¤c6 6.£a4 ¤d5 7.£b3
e6?
7...¤b6 8.¤g5 ¤xe5 9.¥f4

£c7 10.¤xf7 ¤d3+ 11.¥xd3

£xf4 12.¤xh8 £c1+ 13.¢e2

£xh1 14.£f7+ ¢d8

15.£xf8+ ¢c7 16.£f4+

8.c4 ¤b6 9.¤c3 £c7
10.¤b5 £b8

rwql+kvl-tr
zpp+p+p+p
-snn+p+p+
+N+-zP-+-
-+P+-+-+
+Q+-+N+-
PzP-+-zPPzP
tR-vL-mKL+R

11.£e3! ¥b4+
11...¥g7 12.¤d6+ ¢f8

13.£f4 ¤d8 14.¤g5

12.¥d2 0-0 13.¥xb4
¤xb4 14.0-0-0

rwql+-trk+
zpp+p+p+p
-sn-+p+p+
+N+-zP-+-
-snP+-+-+
+-+-wQN+-
PzP-+-zPPzP
+-mKR+L+R

14...f6 15.h4!
Wit tracht uiteraard aanval-

slijnen te openen!

15...¤c6 16.¤d6 ¤xe5
17.¤xe5 fxe5 18.h5
¤d5 19.¦xd5! exd5
20.£xe5 ¦f5 21.£e8+
¦f8 22.£e7 ¦xf2 23.h6
Met ondekbaar mat: 24.£g7

1-0

Jan Timman
Joel Lautier
Kandidaten toernooi (5)

Wijk aan Zee 1994

-+-+-+-+
+-+l+-mk-
-+-zp-zp-+
+p+P+-+p
-zP-+P+-zP
+-+-sNP+-
-+-wQ-+K+
wq-+-+-+-

54.¤f1!
Op weg naar een actievere

post, waarna de zwarte h-

pion valt, of wit een kon-

ingsaanval krijgt.

54...¢g6 55.¤g3 £b1
56.¤e2 ¥e8 57.¤f4+
¢g7 58.¤e6+ ¢g6
59.£f2
Dame en paard werken opti-

maal samen, en de zwarte

koning is het slachtoffer.

59...¢h6 60.£g3 £b2+
Het schaak der wrake!

61.¢h3
1-0
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B27

Akardij Rotstein
Peter Leko
Wijk aan Zee 1993

1.¤f3 g6 2.e4 c5 3.d4
cxd4 4.£xd4 ¤f6 5.e5
¤c6 6.£a4 ¤d5 7.£b3
e6?
7...¤b6 8.¤g5 ¤xe5 9.¥f4

£c7 10.¤xf7 ¤d3+ 11.¥xd3

£xf4 12.¤xh8 £c1+ 13.¢e2

£xh1 14.£f7+ ¢d8

15.£xf8+ ¢c7 16.£f4+

8.c4 ¤b6 9.¤c3 £c7
10.¤b5 £b8

rwql+kvl-tr
zpp+p+p+p
-snn+p+p+
+N+-zP-+-
-+P+-+-+
+Q+-+N+-
PzP-+-zPPzP
tR-vL-mKL+R

11.£e3! ¥b4+
11...¥g7 12.¤d6+ ¢f8

Albert Blees
Rudy Douven
NK (11)

Hilversum 1989

r+-+-+-mk
+-+r+pzp-
-+-+-wq-zp
+-+l+P+L
-+pzPptR-+
+-vLnzP-wQ-
-+-+-+PzP
+-+-+RmK-

34...¦a3 35.¥e1 c3
36.¦g4 c2 37.¥d2 ¦b3
38.¦xg7 £xg7 39.£h3
¦b1 40.f6 £xf6
0-1

Ephraim Carmel
Yehuda Gruenfeld
B groep

Tel Aviv 1989

Een waarschuwing is

trouwens wel op zijn plaats,

want niet elke octopus wint.

Alhoewel...

-+-+-tr-mk
zpp+-+-+p
-+-+-zpq+
+-+p+-+-
-+pvLrzP-wQ
+-zPn+R+-
PzP-+-+PzP
+-+-+RmK-

24...¦xd4 25.cxd4 £e4
26.¦h3 £xd4+ 27.¢h1
¦f7 28.£g4 f5 29.£e2 

-+-+-+-mk
zpp+-+r+p
-+-+-+-+
+-+p+p+-
-+pwq-zP-+
+-+n+-+R
PzP-+Q+PzP
+-+-+R+K

29...¦e7!
En hier gaf wit gedesillu-

sioneerd op wegens 30.£xe7

¤f2+ 31.¢g1 ¤xh3+

32.¢h1 £g1+ 33.¦xg1 en

¤f2 mat. Jammer, want hij

had nog remise kunnen

maken: 30.¦xh7+ ¦xh7

31.£e8+ ¢g7 32.£e7+ ¢g6

33.£g5+ ¢f7 34.£xf5+ ¢e8

35.£c8+ ¢e7 36.£c7+ en

remise door eeuwig schaak.

0-1

William Steinitz
NN
Philidelphia 1890

rsnlmk-tr-+
zppwqpsn-+p
-+psN-+p+
+-vl-zP-+-
-+L+-+-wQ
+-+-+-+-
PzPP+-zPPzP
+NvL-+RmK-

1.£xe7+! ¢xe7 2.¥g5+
¦f6 3.exf6+ ¢f8
3...¢d8 4.f7 mat

3...¢xd6 4.¥f4 mat

4.¥h6 mat
1-0

13.£f4 ¤d8 14.¤g5

12.¥d2 0-0 13.¥xb4
¤xb4 14.0-0-0

rwql+-trk+
zpp+p+p+p
-sn-+p+p+
+N+-zP-+-
-snP+-+-+
+-+-wQN+-
PzP-+-zPPzP
+-mKR+L+R

14...f6 15.h4!
Wit tracht uiteraard aanval-

slijnen te openen!

15...¤c6 16.¤d6 ¤xe5
17.¤xe5 fxe5 18.h5
¤d5 19.¦xd5! exd5
20.£xe5 ¦f5 21.£e8+
¦f8
21...¢g7 22.£e7+ ¢g8

23.h6 ¦f7 24.£xf7+ ¢h8

25.£f8 mat

22.£e7 ¦xf2 23.h6
Met ondekbaar mat: 24.£g7

1-0

een octopus!
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(advertentie)

Beers
Steijn
Gent 1997

r+-+-trk+
+-+-+pzp-
p+NsNp+-zp
wqp+-zP-+-
P+-+Q+-+
+n+-+-zP-
-zP-+-zP-zP
+-+-tR-mK-
26...£d2??
Beter was 26...£c7

27.¤e7+ ¢h8
28.¤xf7+ ¦xf7
29.£xa8+ ¢h7
1-0

Vassily Smyslov
K. Arakhamia Grant
Vrouwen-Veteranen

Wenen 1993

r+-+-+-+
zp-wql+-+k
R+psN-zp-+
+-zP-zp-zpp
Q+-+P+-+
+-zP-+-zP-
-+-+-zPP+
+-+-+-mK-
32.£a2! ¦f8
32...¥e8 33.¤xe8

32...¥g4 33.f3

32...¥c8 33.¤xc8 £xc8

34.£f7+

33.¦xa7 £d8 34.£e6!
1-0

Van der Weij
Janssen
Nederland 1994

r+-+-trk+
zp-wq-+-zpp
-zp-sNp+l+
+-snpzP-tR-
-+-+-+-+
zP-+-wQN+-
-zPP+-zPP+
+-mK-+-+R

1.¦xg6 hxg6 2.¤g5
¦xf2 3.£h3
1-0
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p 11-jarige leeftijd ontdekte
Joram dat lopers schuin en

torens recht over het bord bewegen.
Dat gebeurde op zijn basisschool in
Delft, die een samenwerkingsverband
had met de club DSC. Joram werd
natuurlijk meteen lid. Een jaar later
maakte hij al deel uit van de
Nederlandse subtop. Twee jaar gele-
den behaalde hij in Hengelo al eens
6 uit 9, net als dit jaar in de B-groep
in Schagen. Tijdens dit toernooi
behaalde hij dus zijn eerste echt grote
succes. Joram krijgt KNSB-training
van Arthur van de Oudeweetering.
Hij volgde afgelopen seizoen geen
clubtraining i.v.m. voetbaltrainingen.
Dit jaar gaat dat wel lukken.
Regelmatig heeft hij contact met Ted
Barendse, clubgenoot en profes-
sioneel schaaktrainer, die hem van
trainingsmateriaal voorziet of partij-
en doorneemt. Ook HSB-trainer
Dolf Meijer heeft hem op het
HSB-schaakkamp in Schagen van
veel informatie voorzien. 

Joram is niet iemand die veel toer-
nooien speelt, omdat hij veelal op

zaterdag moet voetballen. Dit jaar
gaat hij echter wel KNSB spelen,
zodat hij ook de regionale trainingen
kan volgen. Joram dacht van te voren
dat hij wel bovenin zou meedraaien,
maar dat hij ongeslagen zou bleven
had hij niet verwacht. Het blunder-
virus wil nog wel eens toeslaan bij
hem. Naarmate het toernooi
vorderde kreeg hij steeds meer de
indruk dat hij voor de eerste plaats
kon gaan. Hij is vooral tevreden
omdat hij voor dit toernooi een
nieuw openingsrepertoire heeft voor-
bereid en daarmee niet verloren
heeft. Alleen tegen Matthew Tan
kwam hij eventjes in de problemen.

Joram heeft misschien zeer veel aan-
leg voor het schaakspel, maar is niet
zo’n schaakfanaticus als de andere
kampioenen. “Ik zie het schaken
meer als spel dan als sport. Plezier is
voor mij vooral belangrijk. Ik heb
geen doel om een bepaalde sterkte of
een bepaald kampioenschap te
halen.” Naast voetbal en schaken
speelt Joram ook piano en leest hij
veel. Hij gaat naar de vijfde klas van
het bekende Stanislas Gymnasium en
heeft als profiel Natuur en Techniek.
“Hiermee is mijn toekomst ver-
zekerd”, zegt de praatgrage, maar
sympathieke Delftenaar.
[bron: www.schaakbond.nl/stork]

Joram wint Open NK
Hiddo Zuideweg

Zelden zal er zo’n korte periode

gezeten hebben tussen het

moment waarop iemand leerde

schaken en het moment waarop

deze persoon de B-groep van het

Stork toernooi won. Vier jaar

schaken en dan al Open

Nederlands kampioen is slechts

weinigen gegeven.

Joram op den Kelder
Matthew Tan
Jan Breukelman

8
7
7

Open NK Jeugd-B Eindstand [top 3]

½
1955
2152
1983

2219
2127
2152

1
2
3

Joram in actie tegen concurrent Simon Provoost

O
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eder jaar speelt een Nederlands
team mee aan de Glorney-Cup.

Ter motivatie staat een gedeelte van
de snor van Ted Barendse ter
beschikking bij een kampioenschap.
De geruchten gaan dat hij nu zijn
baard laat staan voor de volgende
cup...

I

Snorles(s)

Henk Mannen maakt remise

geen partijanalyses van DS
online
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Jan-Willem de Jong
Johan Quist
J. van Leeuwen
Hora Vlam
Marisca Kouwenhoven
Mark Versteegh
Olivier Marincic
Corniel Nobel
Jaap Flohil
Matthijs Ransijn
Mark Wessel

6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
1

OGD Rapid Toernnooi Eindstand [top 3 + DSC-ers]

½

½ 

2295
2279
1830
2115
1968
1600
1634
1672
1978
1888
1300

2314
2172
2113
1903
1990
1907
1718
1723
1651
1587
1329

1
2
3

14
16
22
28
29
32
33
46

eder jaar organiseert Schaakcol-
lectief Jan Timman het OGD

Rapid Toernooi. Dit jaar viel het
samen met het DD-weekendtoer-
nooi, maar desondanks waren er 50
deelnemers waaronder 8 DSC-ers. 

Uiteindelijk won Westlander Jan-
Willem de Jong het toernooi op
weerstandspunten met een score van
6 uit 7.

I

Collectieve deelname DSC-ers

p zaterdag 27 september is het
eerste Grand Prix toernooi van

het seizoen gehouden.
Deze Grand Prix zijn jeugdtoer-

nooien, die steeds gehouden worden
op een zaterdag. Ze zijn geschikt
voor alle jeugdleden van stap 1 t/m
stap 6. Iedereen wordt ingedeeld in
een groepje van 6 spelers van zijn of
haar eigen sterkte. Hoe hoger je
HSB-rating, hoe hoger de groep
waarin je speelt. Er worden twee par-
tijen van maximaal 20 minuten
gespeeld tegen alle 5 tegenstanders
Dus tien in totaal. Voor groep 10 en
hoger is dat één partij van 40
minuten tegen elke tegenstander, dus
totaal 5 partijen.

De beste drie van het groepje krij-
gen een prijs. Iedereen maakt daarop
dus een aardige kans. Bij gelijk pun-
tenaantal wordt er geloot. 

Bij de DSC wordt altijd de heen-
en de terugreis georganiseerd met de
hulp van bereidwillige ouders. Voor
het eerst was de organisatie hiervan
in handen van Freek Hagerop van
Eijs, die zijn vuurdoop met verve
doorstond.

Opmerkelijk vaak kwam dit keer
de eindstand tot stand via loting.
Helaas misten de broers Yonne en
Jillian Groeneveld daardoor allebei
een gouden vaantje. Maar zilver staat
ook mooi in de prijzenkast.

Grand Prix Rapid Jeugd

O

an het Druivenschaaktoernooi
deden 7 DSC-ers en 4 DSC-

jeugdspelers mee. Allen werden
eerste of tweede in hun groep! En
dat leverde naast de vele groeps-
prijzen ook nog eens de prijzen voor

beste jeugdteam en beste senioren-
team op. Dat beste seniorenteam was
DSC2 met 9 punten. Zij wonnen
met deze prestatie een digitale klok,
die zij tijdens de afgelopen ALV aan
de vereniging schonken.

Druivenschaak

A

SC’ers
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Externe

Marten Wortel  
Michiel Wissen  
Joost Michielsen  
Gert Legemaat  
Ted Barendse  
Arend van Dop  
Henk Mannen  
Rachid Schrik  
Richard Oranje [C]
Walter Anema

2261
2241
2238
2192
2189
2163
2141
2141
2043
2022

DSC1 [knsb 1b]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kees van der Meer  
Arend Bosma  
Pieter Buzing  
Dolf Beltz [C]
Patrick Bas  
Mariska Kouwenhoven  
Joram op den Kelder  
Willem-Jan Weenink

2090
2053
2044
2012
1983
1968
1955
1904

DSC2 [knsb 3f]

1
2
3
4
5
6
7
8

Jaap Flohil  
Jan-Willem van den Broek  
Matthijs Ransijn  
Koert ter Veen  
Marco Anink  
Arno Wiersma  
Henrik Tamerus  
Teun Timmerman [C]

1978
1924
1888
1886
1857
1843
1801
1788

DSC3 [hsb promotie]

1
2
3
4
5
6
7
8

René vas Alfen  
Albert Kemeling [C]
Simon Broos  
Jan Neutel  
Cees Huygen  
Sander van Gennip  
Kees Korving  
Theo Rekveldt

1850
1845
1832
1811
1756
1753
1753
1713

DSC4 [hsb 1b]

1
2
3
4
5
6
7
8

Bart Meulemans  
Pieter Quist  
Jan den Brok  
Luc Verhees  
Gerard Bilars  
René Gelpke [C]
Marianne Zelitchenko  
Jan-Pieter de Vries

1900
1773
1728
1726
1711
1704
1589
1569

1
2
3
4
5
6
7
8

Martin Glimmerveen  
Roelof Westerink  
Johan van de Pol  
Diederik Heijgen  
Corniel Nobel [C]
Arnoud Bakker  
Arnout Eykelhoff  
Olivier Marincic  
Mark Versteegh

1756
1725
1694
1690
1672
1671
1671
1634
1600

DSC6 [hsb 2a]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DSC5 [hsb 2d]

Gerrit Bussmann  
Bart Vlasblom [C]
Vitaly Kalikmanov  
Leonie Beck  
Nico 't Hoen  
Wout Cool  
Arnoud van der Linden  
Simon Dirkse  
Roland ten Have

1692
1653
1639
1635
1627
1622
1558
1526
1485

DSC7 [hsb 2b]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frans Smit  
Paul van Riet  
Aad de Jong  
René Herbold  
Gerjan van der Dussen  
Leo Zuijdgeest  
Hein Rekveldt  
Steven Mast

1517
1481
1469
1396
1393
1367
1350
1300

1
2
3
4
5
6
7
8

Rick Beekenkamp        
Thomas Cornelissens    
Owen Konsoleea         
Giordano de Franca     
Berend Jongman         
Jop van Roosmalen      
Ben Sedee

1499
1480
1462
1400
1400
1400
1363

DSC9 [hsb 4]

1
2
3
4
5
6
7

DSC8 [hsb 3b]



41Nobel in het schaakspel

14

Kampioen
1: Wie ik? Ja ik. Ik ben kampioen.
0: Kampioen wat? Kampioen breien voor beginners?
1: Kampioen schaken!
0: Jaja, ’tuurlijk, er mochten zeker alleen maar krukken mee doen?
1: Inderdaad, alleen DSC-ers.
0: Maar in welke discipline dan?
1: Humm, tja, kijk, niet te moeilijke vragen gaan stellen natuurlijk. Correspondentie- en

doorgeefschaak.
0: Oh, dus je kan het niet in je eentje af?
1: Hoezo dat?
0: Wel, bij eerst genoemde gebruiken ze computers en bij de laatste heb je doorgaans

een partner van vlees en bloed die voor ongeveer de helft van het resultaat zorgt.
1: Ja maar...
0: Waar of niet waar?
1: Waar.
0: Kijk nu zijn we ergens.
1: Waar dan?
0: Ik stelde hier de moeilijke vragen. Toch?
1: O ja, hoe kon ik dat vergeten hè? Ik ben natuurlijk nog te veel met mijn hoofd in de

wolken.
0: Omdat je kampioen bent geworden bij de Delftsche SchaakClub?
1: Dat ook.
0: Maar er is meer reden tot overmatige vreugde?
1: Niks overmatig, het schaadt niemand.
0: Maar wat is het dan?
1: Wel, ik heb iemand gevonden die mij echt lief vindt en ik ben maker van het beste

schaakclubblad van Nederland.
0: En daar ben je trots op?
1: Op dat laatste wel ja.
0: Op dat eerste niet?
1: Nee, niet trots. Dat zij mij lief vindt, daar kan ik niets aan doen.
0: En dat clubblad heb jij in je 1-tje gemaakt dan?
1: Nee, dat heb ik opgemaakt.
0: En hebben jullie daarom gewonnen dan?
1: Het heeft zeker mee gespeeld.
0: Maar zonder al die partijen, verslagen, foto’s en andere leuke stukjes?
1: Dan was het niet gelukt.
0: Dus je bent dus eigenlijk trots op je vereniging?
1: Als jij dat zo wilt zeggen: ja, ik ben trots op mijn vereniging.
0: En ze hebben je ook nog de mogelijkheid gegeven kampioen te worden?
1: Dat ook. Maar 0, ben jij eigenlijk ook kampioen?
0: Jazeker, ik ben kampioen slechte stukjes schrijven.
1: En hoe lang doe je dat al dan?
0: Veel te lang eigenlijk. Niemand leest ze meer.
1: Maar ook niet minder?
0: Wat ben jij flauw zeg.
1: Dat vat ik maar op als een compliment. Het komt tenslotte uit jouw mond.
0: En dus uit die van jou!
1: Zouden de lezers dat door hebben dan?
0: Zeg kampioen slap ouwehoeren, wat denk  je nu zelf?
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Tussenstand senioren

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Astrid Micheel
Isabelle Hagerop van Eijs
Simon Dirkse
Cees Huygen
Nico ’t Hoen
Roland ten Have
Matthijs Ransijn
Mark Versteegh
Berend Jongman
Gebriële de Boo
Corniel Nobel
Theo Rekveldt
Jan Neutel
Arnoud van der Linden
Gerard Bilars
Vitaly Kalikmanov
Pieter Buzing
Simon Broos
Pieter Quist
Steven Mast
Jan den Brok
Koert ter Veen
Dolf Mulder
Sander van Gennip
Aad de Jong
Diederik van Heijgen
Arend van Dop
Frans Palm
Paul van Riet
Hein Rekveldt
Gerrit Bussmann
René van Alfen
Rick Plomp
Gerjan van der Dussen
Steef van der Weele
Frans Smit
Mark Wessel
Kees Venema
Quang Hieu Dang
Marco Anink
René Herbold
Leo Zuijdgeest

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Patrick de Bas
Jaap Flohil
Henrik Tamerus
Luc Verhees
Michiel van Wissen
Hora Vlam
Gert Legemaat
Rachid Schrik
Camile Hol
Tom Vokurka
Marisca Kouwenhoven
Martin Glimmerveen
David Hughes
Joost Michielsen
Jan-Willem Weenink
Arnout Eykelhoff
Joram op den Kelder
Annamaria Dokman
Olivier Marincic
René Gelpke
Arnoud Bakker
Maarten Juffermans
Arend Bosma
Walter Anema
Wout Cool
Paul Platzek
Jan Rebel
Sijmen Stokwerda
Willem-Jan Wielaard
Arno Wiersma
Teun Timmerman
Bart Vlasblom
Bart Meulemans
Kees Korving
Kees van der Meer
René Torenstra
Dolf Beltz
Richard Oranje
Ted Barendse
Martin Neuteboom
Albert Kemeling
Johan van de Pol

480
436
432
429
410
407
404
395
389
388
385
381
378
371
368
367
362
360
357
355
350
346
337
336
333
332
329
325
322
314
311
304
299
290
282
278
267
265
262
260
259
254

Interne competitie [na 4 ronden]
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253
252
251
245
244
243
238
234
230
222
220
216
210
209
204
201
196
195
189
189
183
178
177
176
173
169
163
161
159
152
149
145
143
140
132
130
129
122
116
112
101
95
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oktober
ma 13 Grand Prix Rapid [2]
ma 20 Interne competitie [5], DSC3 - Vogelwijk 1,DSC6 - HSV 2, DSC9 - Vogelwijk 5
ma 27 Training [1]
di 28 Verburch 1 - DSC8

november
za 1 Eindhoven - DSC1, Charlois Europoort - DSC2
ma 3 Interne competitie [6], DSC5 - Prometheus-NSV 1
di 4 Pomar 1 - DSC7
do 6 Haagse Toren 2 - DSC6
ma 10 Interne competitie [7], DSC4 - Scheve Toren 1
ma 17 Interne competitie [8], Bobby Fisher/Wassenaar 4 - DSC9
di 18 Rijswijk 2 - DSC3
za 22 DSC1 - Utrecht 2, DSC2 - Overschie
ma 24 Training [2]
zo 30 Open Delfts Meisjeskampioenschap

december
ma 1 Interne competitie [9], DSC8 - Haagse Toren 5,  Bobby Fisher/Wassenaar 1 - DSC4
ma 8 Grootmeester simultaan
vr 12 Scheve Toren 2 - DSC5
za 13 Wageningen - DSC1, Bergen op Zoom - DSC2
ma 15 Interne competitie [9], DSC3 - Promotie 2, DSC6 - Haeghe Ooievaar 5, DSC7 - Promotie 5,

DSC9 - Bobby Fisher/Wassenaar 5
ma 22 Kolderschaak
ma 29 Activiteit

januari
ma 5 Grand Prix Rapid [3], Nieuwaarsreceptie
di 6 Promotie 3 - DSC3, Voorburg 1 - DSC8
do 8 Haeghe Ooievaar 7 - DSC9
ma 12 Interne competitie [11], DSC4 - RSC-Belgisch Park 1
di 13 Vogelwijk 3 - DSC7
do 15 RHC-Arena 2 - DSC5
vr 16 DSCV 1 -DSC6
ma 19 Training [3]
ma 26 Interne competitie [12]
za 31 RSR Ivoren Toren - DSC1

Terneuzen - DSC2

februari
ma 2 Interne competitie [13]
ma 9 Interne competitie [14], DSC5 - Corbulo 1, DSC8 - Haeghe Ooievaar 5
do 12 DSC7 - Schaakhuis 2, Haeghe Ooievaar 3 - DSC4
ma 16 Interne competitie [15], DSC3 - WSC 2, DSC9 - Rijswijk 6
ma 23 Training [4]

maart
za 13 DSC-HSB snelschaak voor clubteams

Agenda




