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VOORWOORD 

 

 

Beste NBC-leden, 

 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit 

kalenderjaar. In de deze Nieuwsbrief 

aandacht voor een aantal NBC-leden die 

ons in de afgelopen maanden helaas 

ontvallen zijn: Hessel Visser, Frits Marell 

en Henk Kuiphof. Verder een oproep om u 

kandidaat te stellen voor het 

penningmeesterschap en een oproep om 

een partij in te sturen voor de "Partij van 

het Jaar". Natuurlijk ook in deze 

Nieuwsbrief weer berichten over lopende 

toernooien en aankondigingen voor 

nieuwe toernooien of vriendschappelijke 

wedstrijden. De Nieuwsbrief eindigt met 

een artikel van Ronald Ritsema over het 

gebruik van Chess engines en 2 

geannoteerde partijen: Serrajotto-Tieken 

en Laan-Gupta. Ook deze Nieuwsbrief 

wordt weer opgesierd door tekeningen van 

Alan de Geus, waarvoor we hem weer 

hartelijk dank zeggen. 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Amici Sumus, 

    

Gert Legemaat   
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1. Van de Voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Helaas ontvingen wij in oktober het bericht dat ons erelid en oud secretaris Hessel Visser op 

66 jarige leeftijd is overleden. In deze nieuwsbrief vindt u het In Memoriam dat al eerder op 

onze website verscheen. 

Los van dit droeve feit, komen wij aan het eind van een jaar wat voor de NBC zeer succesvol 

is geweest. Rondom het wereldkampioenschap van Ron Langeveld wisten we veel publiciteit 

te genereren en in combinatie met het recent gestartte NBC promotietoernooi hebben we dit 

jaar rond de 50 nieuwe leden mogen verwelkomen! 

Ook op het correspondentieschaak gebied doen we het goed. Het Olympiade team en 

Europese team blijven goed presteren en GM David van der Hoeven staat vooralsnog 

nummer 1 in de topgroep van het zeer sterk bezette Witold Bielecki Memorial. 

Kortom een jaar om alvast met tevredenheid op terug te kijken. 

Namens het bestuur wens ik u graag fijne feestdagen en alvast een gezond en mooi 2014. 

 

Amici Sumus, 

 

Arjen Oudheusden 

 

 

2. In Memoriam Hessel Visser 

 

Onderstaand bericht werd eerder gepubliceerd op onze website. 

 

Op 24 oktober jl is op 66 jarige leeftijd ons erelid en oud bestuurslid Hessel Visser overleden. 

Hessel was eerder dit jaar terug getreden uit het bestuur in verband met zijn verslechterde 

gezondheid. De afgelopen maanden liep zijn gezondheid helaas steeds verder terug. Hessel 

heeft zich vele jaren ingezet voor de NBC en was een van onze langstzittende 

bestuursleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn famillie. 

 

Nol van 't Riet schreef het volgende In Memoriam: 

 

“Hessel werd in oktober 1983 bestuurslid van de NBC. Hij werd toen 2e secretaris, met name 

belast met de ledenadministratie. Hij kwam gelijk met Sjouke Sieswerda in het bestuur. Of 

dat toen ook al zo was, weet ik niet, maar in ieder geval werden later de 

bestuursvergaderingen afwisselend gehouden in Haarlem (de thuisbasis van Henk Mostert)  
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en in de Eenhoorn in Amersfoort (een meer centraal gelegen locatie). Hessel haalde dan 

eerst Sjouke thuis op met de auto en dan reden ze samen naar de vergadering. Dat heeft hij 

volgehouden tot aan het vrij plotselinge overlijden van Sjouke in 2009. Toen in 1985 Rob de 

Jong aftrad als 1e secretaris nam Hessel zijn taken erbij, en verzorgde aldus het gehele 

secretariaat. De ledenadministratie was daarvan wel zo ongeveer het belangrijkste 

onderdeel. Het was in de tijd dat de NBC zo’n 1500 leden had. En Hessel en Sjouke kenden 

ze allemaal zo’n beetje van naam en toenaam (al of niet dubbellid, enzovoort) en financiële 

betrouwbaarheid. Het was altijd een genoegen om hen daarover met elkaar te horen praten. 

En als wij als overige bestuursleden hen daarover hoorden, waren dat de lastige gevallen. 

Want de simpele zaken hadden ze in de auto al opgelost. Beiden waren voor al de jaren dat 

ik ze gekend heb het prototype van wat bestuurders moeten zijn: uiterst betrouwbare en 

noeste werkers. Bij hun 25-jarig bestuursjubileum in 2008 werden Hessel en Sjouke beiden 

benoemd tot erelid van de NBC. Het deed mij ook goed om in Schaakmagazine van 

augustus nog over Hessel te lezen, bij monde van één van zijn leerlingen, dat hij bij de 

Schaakmaat in Apeldoorn ‘zo leuk les gaf’ aan de jeugd.” 

 

 

3. In Memoriam Frits Marell 

 

Beste schaakvrienden/vriendinnen, 

 

Dit stukje schreef ik voor Dagblad de Limburger die dat plaatste in een groot artikel in de 

editie van woensdag 16 oktober. 

 

Frits Marell overleed op donderdag 3 oktober j.l. op 70 jarige leeftijd. Frits was een goed 

correspondentieschaker! Hij hoorde bij de subtop van Nederland met een rating van 2393. 

Frits heeft het 43e Postkampioenschap van Nederland op zijn naam gebracht met  5 uit 6. In 

het 48e kampioenschap heeft hij een score van 8½ uit 10. Onvoorstelbaar hoge scores in het 

moderne correspondentieschaak! Theoretisch is hij nog in te halen, maar praktisch is dat 

bijna onmogelijk!  Een van zijn opponenten in het correspondentieschaak schreef:   

“In de loop van de jaren heb ik Frits Marell leren kennen als een sympathieke tegenstander 

die een zuiver onderscheid wist te maken tussen de geest van het schaakspel en de letter 

van het reglement. Hij wilde niet profiteren van tikfouten of verschrijvingen. Misschien had hij 

dat als sterk schaker ook niet nodig, maar de beminnelijke manier waarop hij zijn 

interpretatie van het reglement onder woorden bracht en de hartelijk geformuleerde 

passages die hij soms bij zijn zetten invlocht heb ik als voorbeeldig ervaren. Ik heb Frits 

Marell nooit persoonlijk ontmoet. Jammer!" (Gerard Hooykaas) 
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Frits Marell – Bonne Faber  

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 8.Qf3 Qc7 9.0–0–0 Nbd7 

10.g4 b5 11.Bxf6 Nxf6 12.g5 Nd7 13.a3 Bonne geeft aan dat hij dit een mindere variant vind.  

13...Rb8 14.h4 b4 15.axb4 Rxb4 16.b3 Bb7 17.f5 e5 18.Nde2 Qa5 19.Kb2 Nc5 20.Nd5  

(diagram) 

  

Nxe4 Een poging om de lange diagonaal te openen, niet van 

gevaar ontbloot echter.  21.Nxb4 Qxb4 22.Qe3 d5 23.Bg2 Bc5 

24.Qd3 Frits bood hier remise aan; hij stond al verschillende 

partijen goed in het toernooi. Hij gaf als commentaar: ondanks een 

kwaliteit meer lijkt de stelling in evenwicht. Zwart speelde echter 

door.  24...0–0 25.f6 Nf2 26.Qf5 e4 27.fxg7 Kxg7 28.Kb1 Nxh1 

29.Bxh1 Kg8 30.Nf4 Bd4 Hier bied zwart ineens remise aan. 

Mogelijk is de stelling nog steeds in een dynamisch evenwicht.  

31.Nh5 Maar nu wilde Frits verder spelen; hij had veel vertrouwen 

in het eindspel schreef hij.  31...Bc3 32.Nf6+ Bxf6 33.gxf6 Kh8 

34.Rg1 Rc8 35.Qg5 Qf8 en ineens worden alle zwart stukken 

teruggedrongen.  36.Bg2 Rc3 37.Qe5 Rc5 38.Bh3 d4 39.Qxd4 Rd5 

40.Qa7 (Dxe4 kan natuurlijk niet vanwege Txd1) 40...Bc6 41.Rg7 

Be8 42.Qa8 Re5 43.Qd8 e3 44.Bg4 (diagram). En zwart gaf het op. Ziet U het ook: ...e2 

Lxe2 Txe2 46. Dd3 is helemaal uit: 1–0. Mooie partij van Frits.   

 

Op mijn verzoek aan een aantal tegenstanders van Frits kreeg ik ook een leuke partij 

opgestuurd van Frits tegen Joost Kerssemaker. Commentaar is van zijn hand.  

 

Joost  Kerssemaker - Frits Marell  

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Bg5 c5 5.d5 0–0 6.Nf3 d6 7.e3 De Leningrader, of moet je 

tegenwoordig weer Petersburger variant zeggen. Door mij vaak maar niet met echt veel 

succes gespeeld. Zo ook hier: Frits kiest voor een solide mogelijkheid en geeft   als 

zwartspeler geen duidelijke kansen weg. 7...exd5 8.cxd5 Nbd7 9.Nd2 h6 10.Bh4 Nb6 11.Bc4 

Bxc3 12.bxc3 Nxc4 13.Nxc4 b5 14.Nd2 g5 15.Bg3 Bf5 16.c4 Bd3 17.Qb3 bxc4 18.Nxc4 Bxc4 

19.Qxc4 Qa5+ En nu is de rokade definitief van de baan. Achteraf zou Kf1 een veiliger optie 

zijn, maar dit is naar mijn smaak te passief. Nu was het zaak om Pe4 te verhinderen  met als 

gevolg de bekende donderslag bij heldere hemel. 20.Ke2 Rfe8 21.f3 (diagram). 
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(Zou U hier ook de volgende zet uit Uw hoed toveren? J.J.) Nxd5 

22.Qxd5 Qb5+ 23.Kd2 Qb2+ 24.Kd3 Rxe3+ Nu zijn de 

mogelijkheden om direct verlies te ontgaan zeer beperkt maar ik 

vind nog een aardige verdediging. (overigens lijkt ..c4 nog veel 

sterker! J.J) 25.Kxe3 Re8+ 26.Qe4 Qd4+ 27.Ke2 Rxe4+  Materieel 

gezien kon ik tevreden zijn, 2T + L tegen D + 2 pionnen. Het 

probleem was echter dat de torens  buiten spel stonden en de 

zwarte dame over eindeloos veelschaakjes kon beschikken. 

28.fxe4 Qxe4+ 29.Kf2 Qd4+ 30.Ke2 Qb2+ 31.Kf3 Qc3+ 32.Ke2 Qc2+ Frits meende op dat 

moment dat de centrumpionnen vrij moeiteloos de winst zouden brengen en helaas voor mij: 

hij had het bij het rechte eind. 33.Kf3 Qd3+ 34.Kf2 Qd2+ 35.Kf1 c4 36.h3 f5 Hij hield me dus 

in de tang en ook het offeren van mijn loper, ook niet op d6, bracht geen redding. 37.Kg1 

Qd4+ 38.Kh2 f4 39.Rhf1 fxg3+ 40.Kxg3 Qe5+ 41.Kg4 d5 42.Rae1 Qd6 43.Kf3 d4 44.Re8+ 

Kg7 45.Rb1 Qf4+ De moraal: zorg ervoor dat je op tijd kunt rokeren.  De dame is een zeer 

sterk stuk. 46.Ke2 d3+ 47.Ke1 c3 0-1 

 

Dat Frits moge rusten in vrede.  

 

Joop Jansen 

 

 

4. In Memoriam Henk Kuiphof 

 

In juli had ik uitgebreid contact met Henk via email. Hij gaf aan dat zijn gezondheid niet was 

wat hij wenste. Hij vroeg me vervangers te zoeken in de lopende partijen in de 

vriendschappelijke wedstrijden. Hij zou begin augustus opgenomen worden voor een zware 

operatie. Helaas heeft Henk de strijd niet kunnen winnen. Op de KNSB-site stond een stukje 

over zijn overlijden. Hier geven we dat weer:  

 

Maandag 14 oktober is in een ziekenhuis in Leiden Henk Kuiphof overleden. Kuiphof was 

van 1995 tot 2002 voorzitter van de Arnhemse schaakvereniging ASV en stak daarna veel 

energie in het Bilderberg-toernooi in Oosterbeek waarvan hij sinds 2004 voorzitter van het 

organisatie-comité was. Daarnaast vervulde hij nog andere bestuursfuncties. Kuiphof was 

een Fries. Hij was rustig en had een groot plichtsbesef. Vrienden typeren hem als een 

aangenaam mens. Hij is 73 jaar geworden. Kuiphof laat een vrouw en twee kinderen na. 

 

Een correspondentiepartij van Henk mag natuurlijk niet ontbreken: 
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Roelof Klinkers- Henk Kuiphof 

Dutch 60+ Championship Final 2011 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 Ne7 7.Nf3 

Nbc6 8.a4 Qa5 9.Bd2 Qc7 10.Be2 Nf5 11.g4 Nfe7 12.0–0 0–0 

13.Bf4 f6 14.Bg3 f5 15.h3 Bd7 16.Qd2 Rac8 17.Ra2 Na5 18.Nh4 

cxd4 19.cxd4 Nc4 20.Qg5 Be8 21.gxf5 Nxf5 22.Nxf5 Rxf5 23.Qc1 

Qe7 24.h4 Bh5 25.Bd3 Rf3 26.Qg5 Qxg5 27.hxg5 Nd2 28.Rfa1 Rf7 

(diagram) 

29.f4 Nf3+ 30.Kg2 Nxd4 31.Rb1 Rcc7 32.Rab2 Bf3+ 33.Kf2 Be4 

34.Bxe4 dxe4 35.Re1 Nf5 36.Rxe4 Rc3 37.Bh2 Rfc7 38.a5 Rxc2+ 

39.Rxc2 Rxc2+ 40.Re2 Nd4 41.Rxc2 Nxc2 42.Bg1 Nd4 0-1 

 

 

5. Oproep Kandidaat Penningmeester 

 

Helaas heeft onze penningmeester Peter Groot vanwege persoonlijke 

omstandigheden zijn functie moeten neerleggen. Het bestuur heeft Wim 

Pommerel Brouwer bereid gevonden tijdelijk de functie van 

penningmeester waar te nemen. Graag roepen wij leden op die 

belangstelling hebben om deze functie te vervullen contact op te nemen 

met het bestuur. De verantwoordelijkheden van de penningmeester 

bestaan uit het innen van de lidmaatschapsgelden, het bijhouden van de 

administratie en het doen van betalingen. Enige ervaring, kennis of affiniteit met financiën is 

een pré. Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij Wim Pommerel Brouwer of Arjen 

Oudheusden. 

 

 

6. Correspondentie Partij van het Jaar 2013 

 

Onlangs heeft het NBC bestuur besloten om een competitie te organiseren 

voor de beste correspondentiepartij van het jaar. Doelstelling is om 

jaarlijks de beste correspondentiepartijen en spelers in het zonnetje te 

zetten en bekendheid te geven onder een breder schaakpubliek. Dit 

uiteraard ook ter promotie van het correspondentieschaak. De inzendingen 

zullen beoordeeld worden door een deskundige jury, en voor deze eerste 

editie hebben we niemand minder dan GM Anish Giri, IM Twan Burg en GM David van der 

Hoeven bereid gevonden in de jury plaats te nemen. 
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Uiteraard is aan het winnen een mooie prijs verbonden, nadere details zullen begin 2014 op 

de website worden bekendgemaakt. Criterium voor deelname zijn de volgende: 

 De partij is gespeeld in een door de NBC of ICCF georganiseerd toernooi. 

 De partij moet in 2013 zijn geëindigd. 

 Elk NBC lid mag maximaal één partij inzenden. 

 De partij moet zijn voorzien van een (beknopte) analyse en motivatie.  

 

Inzendingen dienen uiterlijk 31 maart te worden gestuurd aan 

info@correspondentieschaken.nl onder vermelding van ‘Partij van het jaar 2013’. Partij 

inclusief notaties bij voorkeur sturen in zogenaamd Compressed Chessbase of PGN formaat. 

Een mooie gelegenheid om tijdens de donkere dagen uw juweeltje van 2013 eens nader 

onder de loep te nemen en in te sturen! 

 

 

7. Promotietoernooi 

 

Vorig jaar is er binnen het bestuur en de ledenvergadering wat gebrainstormed over het 

ledenaantal. Al jaren is het correspondentieschaak in dalende lijn wat betreft het ledental. 

We hadden een plan om een promotietoernooi te houden met een leuk prijzengeld. We 

hadden/hebben de wind wel mee. Eind vorig jaar werd Twan Burg, een bijzonder goede IM, 

lid van onze vereniging. Hij werd natuurlijk meteen onze eerste bordspeler in het Olympiade 

team (intussen heeft hij met +1 dit toernooi afgerond). Hij publiceert, bijna maandelijks, op 

schaaksite.nl,  zeker de moeite waard om te kijken/lezen! Een andere "kleinigheid" is 

natuurlijk dat Ron Langeveld "onze" wereldkampioen werd! Een geweldige prestatie, niet te 

evenaren voor de meesten van ons (of liever gezegd nog eens niet door enkelen!). Artikelen 

over Ron in Schaakmagazine hebben zeker ook goede promotie voor de NBC opgeleverd. 

Toen Ron óók nog eens "Schaker van het Jaar" werd, bóven Anish Giri, ja dan kan het niet 

meer stuk! 

Ondergetekende had aangeboden het promotietoernooi te organiseren. 

Nu…waar mee te beginnen…..Allereerst het toernooi bespreken in het 

bestuur natuurlijk; dat was snel geregeld. Ik had de steun van mijn 

medebestuursleden. Dan het maken van een poster/advertentie o.i.d. Nu 

hebben wij in ons midden een gewéldige tekenaar, die ook onze 

Nieuwsbrieven opfleurt: Alan de Geus. Hij maakte een prachtige poster 

en advertentie voor Schaakmagazine. Nogmaals dank, Alan!  

Dan de overige P.R.. Ik had me voorgenomen alle (ruim 400!) secretarissen van de 

schaakverenigingen in Nederland aan te schrijven. Ik kan U zeggen dat dit een behoorlijke 

klus is. Verder heb ik zoveel mogelijk schaakredacteuren van landelijke/provinciale kranten  

mailto:info@correspondentieschaken.nl
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benaderd,(die overigens meestal helemaal niets publiceerden, helaas!), regionale schaaksite 

beheerders etc... 

Ik had het idee 15 nieuwe leden binnen te halen, met de hoop op 20. Tenslotte moesten we 

het tij zien te keren. En dat is gelukt! Ruim 30 nieuwe leden hebben zich aangemeld voor dit 

toernooi. We spelen met 100 deelnemers, in 20 groepen van 5. De officiële begindatum was 

11-11 (écht toevallig gekozen, ondanks dat het in het zuiden een speciale datum is!). De 

meeste toernooien vangen aan op maandag, vandaar. Voordat het toernooi van start ging, 

en dat is niet ongebruikelijk in het hedendaagse correspondentieschaak, was de eerste 

uitslag reeds binnen! Hein Stallinga had gewonnen van Frank van Kreveld die een truc over 

het hoofd zag.  Hein Stallinga-Frank van Kreveld: 1.c4 e5, 2.g3 d5, 3.cxd5 Dxd5, 4.Pf3 e4, 

5.Pc3 Dc6, 6.e3 exf3, 7.Lb5 1-0. 

Zoals jullie weten zijn er twee extra prijzen voor dit toernooi beschikbaar gesteld: één voor de 

mooiste partij en een voor het interessantste nieuwtje. Ik zie uw inzendingen dus graag 

tegemoet!  

Het toernooi heeft een einddatum. Er zal een herindeling zijn met alle groepswinnaars én de 

beste 4 nummers 2. 24 spelers spelen een tussenronde! Ik hoop op een sportief toernooi en 

ga kijken of we volgend jaar nog zo een toernooi op moeten zetten of iets anders?! Ideeën 

zijn van harte welkom!!  

 

AMICI SUMUS  

 

Joop Jansen 

 

 

8. Viendschappelijke Wedstrijden 

 

Beste schaakvrienden/vriendinnen, 

 

U kunt u weer aanmelden voor een aantal landenwedstrijden. Er staan 3 

vriendschappelijke wedstrijden op het programma. Zoals U weet speelt U in deze 

wedstrijden tegen één tegenstander, één partij met wit en één partij met zwart. 

Peru 

Peru heeft niet heel veel spelers. Er kan maar aan ongeveer 20 borden gespeeld 

worden. Ik krijg een lijst vanuit Peru en zal daar gelijkwaardige tegenstanders bij zoeken. 

We willen deze wedstrijd reeds aanvangen rond half december. Snel opgeven dus! 

Rusland 

Hier zoek ik heel veel spelers voor. Rusland heeft een zo groot arsenaal aan spelers dat 

wij nooit aan hun verzoek kunnen voldoen. Dus graag aanmelden! De wedstrijd gaat  

   

   



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

waarschijnlijk begin februari van start. Aanmeldingen tot half januari! 

Zweden 

  

LET OP. Tegen Zweden gaan we een dubbele wedstrijd spelen. Zweden 

heeft nog verschillende postspelers.  U kunt zich dus opgeven zowel voor 

de webserwedstrijd als voor de postwedstrijd. (Opgeven voor beiden is 

ook mogelijk!). Deze wedstrijden starten op 1 april. 

 

Voor alle bovenstaande wedstrijden graag Uw aanmelding naar ondergetekende: 

jannesnelleke@home.nl 

 

AMICI SUMUS  

 

Joop Jansen 

 

 

9. Toernooiaankondigingen 

Er zijn weer nieuwe toernooien waarvoor u zich kunt aanmelden. Onder andere het 

Europees kampioenschap Server en Post, de match Europe tegen Duitsland en Chess 960. 

Een update van de laatste toernooiaankondigingen, met doorverwijzingen naar specifieke 

informatie over de diverse toernooien, is te vinden op 

http://www.correspondentieschaken.nl/node/191. 

 

European Individual Server en Post Championship 

Er start een nieuwe cyclus voor het individuele Europese kampioenschap. Deelname staat 

open voor spelers met een rating lager dan 2100 in het open toernooi. Groepen zullen 

regelmatig starten en winnaars kwalificeren zich voor deelname aan de preliminaries. 

Aanmelding kan via de NBC of direct bij de ICCF.Spelers met een rating tussen 2100 en 

2299 kunnen zich opgeven voor de Voorronden (Preliminaries). Nederland mag 3 

gekwalificeerde spelers direct plaatsen voor deze cyclus. Gekwalificeerde spelers dienen 

zich aan te melden bij de NBC. In geval van meerdere aanmeldingen beslist de 

plaatsingscommissie. Postspelers met een rating lager dan 2100 kunnen zich eveneens 

opgeven voor het Post Open Toernooi. Aanmelding kan via de NBC of direct bij de ICCF. 

 

Wedstrijd Duitsland tegen Rest of Europe 

De traditionele wedstrijd van een Europees land tegen de rest van Europa gaat deze keer 

tegen Duitsland aan maar liefst 280 borden. Aanmelding kan uitsluitend via de NBC, voor 15 

januari 2014. We zoeken 8 Nederlandse spelers.  

mailto:jannesnelleke@home.nl
http://www.correspondentieschaken.nl/node/191
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Chess 960 event: Match Russia – Rest of the World 

Liefhebbers van Chess 960 kunnen zich aanmelden voor de match Rusland tegen de rest 

van de wereld. Aanmelding kan via de NBC voor 1 januari 2014.  

 

 

10. Algemeen Open Toernooi 

 

Het eerste Algemene Open Toernooi is beëindigd en gewonnen door Giel Massy. Hij hoefde 

maar 1 remise af te staan, namelijk aan de nummer 2, Krine Faber. Een mooie prestatie van 

Giel Massy. Bij deze de gelukwensen voor Giel! 

Voor de geïnteresseerde spelers vermelden wij de aankondiging  van het 5de Algemene 

Open toernooi. Deze groep gaat van start op 1 februari 2014. Wilt u hier aan mee doen dan 

graag een bericht naar Jos van doorn: osvschaak@live.nl. 

 

Jos van Doorn 

 

 

11. Thematoernooien 

 

U kunt zich weer opgeven voor webserver en of post thema toernooien.  

De Webserver toernooien zijn: 

Nr.1 

Fegatello Variant, C57 

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 

7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 

 

Inschrijven tot 22-12-2013 

 

Startdatum: 15-01-2014 

Nr.2 

Aangenomen Damegambiet, Wiacek variant, D20 

 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.Nf3 exd4 5.Bxc4 Bb4+ 6.Kf1 

 

Inschrijven tot 01-02-2014 

 

Startdatum: 01-03-2014 
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Nr.3 

Nimzowitsch verdediging, B00 

 

1.e4 Pc6 

 

Inschrijven tot 01-04-2014 

 

Startdatum: 15-04-2014 

 

 

Posttoernooien: 

 

Nr.1 

Sokolsky opening,A00 

 

1.b4 

 

Inschrijven tot 01-01-2014 

 

Startdatum: 01-02-2014 

 

Nr.2 

Marshall Gambiet, C89 

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 

0–0 8.c3 d5 

 

Inschrijven tot 22-02-2014 

 

Startdatum: 15-03-2014 

Nr.3 

Siciliaanse verdediging: Morra Gambiet, B21 

 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 

 

Inschrijven tot 01-04-2014 

 

Startdatum: 01-05-2014 
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12. Dames in Opmars 

 

Allerlei vraagtekens zie ik nu opduiken. Nee ik bedoel niet dat er steeds meer dames op het 

bord zijn die eerst een pion waren maar echte dames (alsof er onechte dames zouden zijn). 

We hadden al Nilufer Karayilan als enige dame bij de NBC maar bij het propaganda toernooi 

hebben we ook Yvon Meijers en Ilona Sanders mogen noteren die hun huid duur zullen 

verkopen. Ilona Sanders heb ik op de KNSB-ratinglijst kunnen vinden met een KNSB rating 

van 1300 en spelend bij SMB. Yvon Meijers heeft al in Canada gespeeld, in de  Open dames 

kampioenschappen van Canada, waar ze met een score van 9 uit 10 beslag op de eerste 

plaats wist te leggen. Resteert Nilufer met wie ik het genoegen heb gehad kennis te maken 

bij het eerste schaakkunst schaaktoernooi in Druten. Dat zij op het bord haar mannetje staat 

het ik daar persoonlijk mogen aanschouwen. Volgens de ICCF elo lijsten is Anneke Schol-

Grin de sterkste Nederlandse correspondentieschaakster tot nu toe al zit Nilufer er maar een 

paar elo punten achter. Volgens de voorspelling voor de komende elo lijst zou Nilufer 

Anneke Schol-Grim gaan passeren. De partijen van Anneke Schol-Grim zijn wel van het jaar 

1997. Internationaal hebben we 1 GM bij de vrouwen, namelijk de Duitse Annemarie 

Burghoff Zij heeft momenteel een elo van 2604. Ik zelf haal dat net niet. Hieronder een partij 

van haar tegen Jan Židů. Jan Židů is op dit moment de leider in het Jaroslav Hybl Memorial 

A toernooi. 

 GM Burghoff, Annemarie (2609) - GM Židů, Jan (2588) 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6 5.Bg5 h6 6.Bh4 dxc4 7.e4 g5 

8.Bg3 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 Nbd7 11.Ne5 h5 12.Nxd7 Qxd7 

13.Be5 Rh6 14.Qc1 Ng4 15.Bxg4 hxg4 16.Qxg5 Rg6 17.Qh4 Be7 

18.Qh8+ Bf8 19.Bg3 Rh6 20.Qe5 f6 21.Qf4 Qxd4 22.Qxg4 Bc8 

23.Rad1 e5 24.Qe2 Qc5 25.Rd2 Be6 (diagram) remise. 

 

 

 

 

13. CHESS-Engines: de Basis 

 

Voor het NBC toernooi ben ik bij enkele clubgenoten langs geweest 

voor een stoomcursus correspondentieschaken. Ik heb gemerkt dat 

er weinig kennis is van chess engines en zal proberen in dit artikel 

enige duidelijkheid te verschaffen. 

Is dat dan niet gewoon Fritz of Houdini kopen van ChessBase 

en dan installeren? 
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Het is iets ingewikkelder dan dat. Wat je koopt van ChessBase is feitelijk 3 dingen. De Fritz 

interface, de Fritz of Houdini engine en een Playchess abonnement om online te kunnen 

schaken. Koppelverkoop dus. 

Interface en engine? Ik dacht dat het gewoon 1 programma was. 

Laten we het vergelijken met een auto. Je hebt een carrosserie (met o.a. een stuur, 

displays/meters etc.) en een motor (engine). De Fritz interface is dus een soort carrosserie 

en de engine is dus de motor. De engine kan je vervangen door een ander. En nog leuker: je 

kan er zelfs verschillende naast elkaar laten lopen. 

Waarom zou ik meer dan 1 engine willen hebben? Moet ik niet gewoon de beste 

hebben? 

Elke engine heeft zijn sterke en zwakke punten. Ervaren correspondentieschakers gebruiken 

3 of meer top engines en vergelijken de analyses met elkaar om dan zelf tot een conclusie te 

komen. Als je de beste engine een nacht laat rekenen en je stuurt de beste zet op dan haal 

je ongeveer 2200 rating. Dus lang niet genoeg om een titel te halen. Laat staan dat je er 

wereldkampioen mee wordt. 

Moet je dan niet heel veel geld investeren om die top engines te kopen? 

Dat hoeft niet. Er zijn commerciële, maar ook gratis top engines. Stockfish is op dit moment 1 

van de 3 beste en gratis. Zelfs de commerciële engines zijn goedkoper te krijgen bij de 

engine programmeur(s) omdat je niet de Fritz interface en Playchess abonnement erbij hoeft 

te kopen. 

Maar ik moet wel 1 keer bij Chessbase kopen om een interface te krijgen? 

Zelfs dat hoeft niet. Er is een prima gratis alternatief: Arena http://www.playwitharena.com/. 

Hoe weet ik nu wat de sterkste engines zijn? 

Verschillende (groepen) mensen zijn constant bezig chess engines te testen en maken daar 

ratinglijsten voor. Enkele voorbeelden: 

CCRL (Computer Chess Rating Lists)  http://computerchess.org.uk/ccrl/ 

CEGT (Chess Engines Grand Tournament) http://www.husvankempen.de/nunn/ 

The LightSpeed ratinglist http://ls-ratinglist.beepworld.de/ 

Hoe weet ik snel welke top engines gratis zijn? 

De lijsten van CCRL laten in 1 oogopslag zien welke engines commerciël, gratis, open 

source en private zijn met kleuren. Bijvoorbeeld: http://www.computerchess.org.uk/ccrl/404/. 

Waar kan ik engines krijgen? 

Een overzicht staat hier:  

http://www.computer-chess.org/doku.php?id=computer_chess:wiki:lists:chess_engine_list. 

Ook op http://www.computer-chess.org/forum/index.php?mode=index houden ze dagelijks bij 

welke engine is geüpdatet. Goede bronnen voor engine info zijn ook: Chess Engine Dairy 

(http://chessengines.blogspot.de/) en het Talkchess forum 

(http://www.talkchess.com/forum/index.php). 

http://www.playwitharena.com/
http://computerchess.org.uk/ccrl/
http://www.husvankempen.de/nunn/
http://ls-ratinglist.beepworld.de/
http://www.computerchess.org.uk/ccrl/404/
http://www.computer-chess.org/doku.php?id=computer_chess:wiki:lists:chess_engine_list
http://www.computer-chess.org/forum/index.php?mode=index
http://chessengines.blogspot.de/
http://www.talkchess.com/forum/index.php
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Ik heb Windows, de Fritz interface en ik wil de Stockfish engine graag hebben. Wat 

moet ik doen? 

Ga naar: http://stockfishchess.org/ en download de Windows versie. 

Goed heb ik gedaan. Wat nu? 

Wat je gedownload hebt is een zip bestandje en het is terug te vinden in de downloads map. 

Windows kan die standaard uitpakken: dubbelklik op het bestandje. 

Ik heb het uitgepakt en heb nu een map. 

Het makkelijkste is om de map van Stockfish te verplaatsen naar de map: “c:/Program Files”.  

Ik heb de map van Stockfish verplaatst. 

2) Start nu de Fritz interface op. 

3) Ga naar het tabblad “Engine” 

4) Klik op “Nieuwe UCI engine” 

Wat is UCI? 

The Universal Chess Interface (UCI) is een open-source communicatie protocol. Simpel 

gezegd: op deze manier praat de engine met de interface om bijvoorbeeld de zetten door te 

geven. Vroeger gebruikte men Xboard/WinBoard maar sinds dat ChessBase UCI is gaan 

ondersteunen is UCI de standaard. Overigens gebruikt Fritz, de engine, geen UCI om je te 

dwingen ook de Fritz interface en Playchess abonnement te kopen als je de Fritz engine wilt 

hebben.Klik op de “...”, blader naar de Stockfish map en selecteer de versie die voor jouw 

computer het beste is en klik “Openen”. 

5) Klik op “Parameter”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://stockfishchess.org/
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Het hangt van de engine en interface af welke opties je kan veranderen. We laten alle opties 

standaard maar we zetten threads gelijk aan het aantal fysieke cores (kernen) dat je 

processor heeft voor maximale snelheid. High-end processors hebben Hypertrading. Simpel 

gezegd: een manier om het aantal cores , softwarematig,  te verdubbelen. De meeste 

engines hebben er geen voordeel van of werken zelfs slechter door Hypertrading dus maken 

we er geen gebruik van. 

6) Klik op “Bewaren”. 

7) Klik op “Maak nieuwe”. 

8) Klik op “OK”. 

Selecteer: Prioriteit: Onder Normaal. Dit zorgt er voor dat je computer niet heel traag wordt 

als het aan het analyseren is en je wilt bijvoorbeeld je e-mail controleren. 

 

9) Klik OK. 

10) Klik op “Engine management”. 
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Stockfish staat nu inderdaad in de “Actieve engines”. Engines die je niet (meer) gebruikt kan 

je naar rechts verplaatsen (selecteer en klik op “>>”) en komen dan niet meer als keuze 

tevoorschijn. 

11) Klik OK. 

12) Klik op: “Kiebitzer toevoegen”. 

 

13) Selecteer Stockfish en klik OK. 
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Gefeliciteerd! De engine werkt. 

14) Klik rechts waar de analyses verschijnen. En kies voor “Variantenbord”. Klik op “>>” 

zodat je kan zien hoe de beste variant eindigt. 

15) Als je meer dan de beste 2 varianten wilt zien kan je op de plus knop drukken. Let op: 

hoe meer varianten de engine laat zien, hoe trager het wordt. 

Geweldig! Maar hoe bewaar ik nu die analyses? 

Je kan het toevoegen aan de partij, klik rechts in de analyses en kies: “Kopieer naar notatie”. 

Maar met heel veel analyses kan het snel onoverzichtelijk worden. Een andere manier is om 

analyses op te slaan in een kladblok bestandje.  Netjes onder elkaar. Het programma is te 

vinden in “Bureau-accessoires”. 

1) Open kladblok. 

2) Ga terug naar de Fritz interface en doe ctrl + c (kopiëren). 

3) Gaan naar kladblok en doe ctrl + v (plakken).  

Een leuk weetje: als je nu dit bestandje bewaart met de naam: “partij.pgn” dan heb je 

hetzelfde als wat bijvoorbeeld TWIC (The Week in Chess) http://www.theweekinchess.com/ 

gebruikt om partijen te verspreiden. 

4) Ga naar de Fritz interface en klik rechts waar de analyses staan. Selecteer “Analyses 

naar klembord”. 

5) Ga naar kladblok en klik nu onderaan de tekst. Doe ctrl + v. Je moet nu ongeveer het 

volgende hebben: 

 

 

 

 

 

http://www.theweekinchess.com/
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[Event "Blitz 4m+2s"] 

[Site "Hoorn"] 

[Date "????.??.??"] 

[Round "?"] 

[White "Ritsema, Ronald"] 

[Black "Deep Fritz 14 x64"] 

[Result "*"] 

[PlyCount "3"] 

[TimeControl "240+2"] 

{1773MB, MAXXCOREI7} 1. d4 {0} Nf6 {19} 2. c4 * 

Ritsema,R - Deep Fritz 14 x64, Blitz 4m+2s Hoorn 

rnbqkb1r/pppppppp/5n2/8/2PP4/8/PP2PPPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 

Analysis by Stockfish 4 64 SSE4.2: 

1. =  (0.22): 2...e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 b6 6.Ld2 La6 7.a3 Lb7 8.Pf3 Lxc3 9.Lxc3 Pe4 

10.Tc1 d6 11.0-0 Pxc3 12.Txc3 Pd7 13.De2 Pf6 14.b4 Pe4 15.Tcc1 Tb8 16.c5 bxc5 17.dxc5 Ld5 

18.cxd6  

2. +/=  (0.32): 2...c6 3.e3 d5 4.Pc3 Lf5 5.cxd5 cxd5 6.Db3 Dd7 7.Pf3 e6 8.Pe5 Dc8 9.Le2 Pfd7 

10.g4 Lg6 11.Pxg6 hxg6 12.Ld2 Pc6 13.0-0-0 Le7 14.Kb1 Kf8 15.f4 Pa5  

(Ritsema, Hoorn 24.11.2013) 

Je kan voor elke engine de analyses onder de stelling plakken. En herhaal dat voor elke zet 

die je analyseert. 

6) Bewaar het bestandje met een naam zodat je weet welke partij het is. Bijvoorbeeld: 

“Testpartij_Fritz_wit.txt”. 

Veel plezier en succes met het analyseren! 

 

Ronald Ritsema 

 

 

14. Partij: Serrajotto - Tieken 

 

In 1996 ben ik in Hoorn komen wonen en lid geworden van schaakvereniging Caïssa. Vanaf 

2005 speel ik correspondentieschaak. Het eerste toernooi waar ik aan meedeed was het 

eerste Webchess open tournament. Ik heb me toen geplaatst voor de halve finales. Ik heb 

deze partijen helaas nooit gespeeld, omdat ik erg ziek werd. In 2012 begon het vijfde 

Webchess open tournament, waarin ik met twee entries heb meegedaan. In groep 36 ben ik 

gestrand, maar in groep 13 ben ik opnieuw doorgedrongen tot de halve finales. Het was heel 

spannend in deze poule, die uiteindelijk beslist werd op een kwart SB punt.  
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Naam     rating  punten SB punten  

Tieken, Frank    1953  4.5  11 

Volodarsky, Yury Aleksandrovich 2368  4.5  10.75 

Recasens Sánchez, Juan Antonio 2078  4  9.75 

Engelberg, Jan    2126  3  6.75 

Tsukanov, Igor Mikhailovich  1800  2.5  5 

Serrajotto, Marino   2202  2.5  4.75 

Martindale, Roger   1553  0  0 

 

Ik wil u graag één van mijn partijen uit deze poule laten zien. 

 

ICCF WEBCHESS OPEN TOURNAMENT 5 – PRE. GROEP 13 – Serrajotto – Tieken 

1.f4 d5 2.Pf3 Lg4 3.d4 e6 De Bird opening. Naar mijn idee riskant voor wit.. 4.e3 c5 5.c3 Pf6 

6.Ld3 Ld6 7.Pbd2 0–0 8.dxc5 Lxc5 9.Pb3 Pbd7 10.Dc2 Db6 11.Pfd4 Lh5 12.0–0 Ld6 

13.a4 a6 14.a5 Dc7 15.g3 Tfe8 16.Pf3 Tad8  (diagram) 

Hier heeft zwart alles ontwikkeld, terwijl wit nog lang niet alles op 

orde heeft. 17.Ph4 Pe4 18.Dg2 Le7 Hier kan wit een pion winnen, 

maar daar wordt zijn stelling niet beter van. 19.Pf3 Lg6 20.Dc2 e5 

21.fxe5 Pxe5 22.Pxe5 Dxe5 23.Lxe4 Lxe4 24.De2 De6 25.Pd2 

Lg6 26.Pf3 Tc8 27.Pd4 Dd7 28.Ld2 Ld6 29.b4 Le4 30.Tf2 Te5 

31.Tf4 Tg5 32.Th4 Tg6 33.Dh5 Één van de weinige speldenprikjes 

van wit. 33...h6 34.Tf1 Te8 35.Dd1 Le7 36.Th5 Tf6 37.Tf4 Txf4 

38.exf4 Lf6 39.g4 Wit opent zijn koningsvleugel, eerder in zijn 

nadeel dan in zijn voordeel. 39...Ld3 40.Th3 Lxd4+ 41.cxd4 Te2 42.Tg3 ( 42. 

Txd3 ??) ...De6 43.Tg2 De4 (diagram). 

 

Wit zit ernstig in de problemen, hij moet hier torens ruilen, maar dat 

gaat wel ten koste van 2 pionnen. 44.Txe2 Lxe2 45.De1 Dxd4+ 

46.Kg2 Lxg4 47.De3  Db2 Dames ruilen leek me niet genoeg 

voordeel opleveren met ongelijke lopers. 48.Kg3 Ld7 49.Lc3 Db1 

50.Dd4 Dg6+ 51.Kf2 Lc6 Zwart staat hier solide. Het is nog een 

kwestie van tijd.52.h3 h5 53.De5 Dc2+ 54.Kg3 h4+ (diagram) 
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het is uit in alle varianten. 

(55. Kf3 d4+ 56. Kg4 Dg2+ 57. Kxh4 Df2+ 58. Kg4 Lf3+) of 

(55. Kxh4 Df2+ 56. Kg4 f6 57. De6+ Kh7 58. Lxf6 Dg2+ 59. Kh4 

Dg6) of 

(55. Kg4 Dg2+ 56. Kxh4 Df2+ 57. Kg4 f6 58. De6+ Kh7 Lxf6 enz.) 

 

0–1. 

 

Frank Tieken. 

 

 

15. Partij: Laan - Gupta 

 

“Waarom ga je niet correspondentie schaken” vroeg een enthousiast schaker van mijn 

vereniging Caissa-Eenhoorn een jaar geleden. Na wat aarzeling heb ik het gedaan. En het is 

me uitstekend bevallen. Velen weten dat deze tak van sport niet meer zoals vroeger wordt 

uitgevoerd met behulp van het verzenden van een schaakzet per post. Nu geef je de zet 

door aan de ICCF Web-site. Je speelt 10 zetten in 50 dagen. Tijd zat dus voor het opzetten 

van een goede schaakpartij. Je kunt gebruik maken van alle middelen, computer, literatuur 

en lesmateriaal dat voorhanden is. Op de wekelijkse clubavond ontbreekt een gedegen 

opzet nog weleens.  

Wat zijn nog meer voordelen? Ik vind het heerlijk dat je “overal” de zetten kunt ontvangen. 

Op vakantie op de camping maar ook in een hotel op Bali krijg je de zetten via het internet 

voor je neus, op je tablet, computer of laptop. Wat wil je nog meer!Wil je dit niet dan kun je 

ook vakantiedagen doorgeven op de ICCF Web-site. 

Er zijn ook valkuilen, zoals dat je snel geneigd bent om snel de volgende zet door te geven.  

Of je speelt niet de hoofdvariant maar een in jouw ogen favoriete offerpartij. Niet doen dus. 

"Ga toch op je handen zitten" fluistert Ronald Ritsema (IM) mij regelmatig in. En een 

hoofdvariant heet niet voor niets hoofdvariant. Dat is ook weer waar.  

 

Mijn eerste toernooi WS/O/589 ICCF heb ik mede door goede adviezen winnend  afgesloten. 

Je speelt veelal tegen een internationaal gezelschap. In mijn groep zaten 2 Amerikanen, een 

Schot, een Tsjech, een Sloveen en een Indiër.  

Deze partij wordt hieronder weergegeven. 
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Laan,Aad - Gupta,Vibhor [B27] 

WS/O/589 ICCF, 30.12.2012 

 

Met wit tegen Gupta, uit India. 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 

De draak  7.f3 0–0 8.Dd2 Pc6 9.Lc4 Yugoslav attack 9...Ld7 10.0–0–0 a6? Het vraagteken 

is afkomstig van Chris Ward pag. 36 in zijn boek Winning with the Sicilian Dragon.  

 

11.h4 Pa5 12.Lb3 in de overige partijen in de DB scoort wit tussen de 75 / 85 %. Het ziet er 

dus goed uit! 12...Pxb3+  

 

[Relevant: 12...h5 13.g4 e5 14.Pde2 Pxb3+ 15.axb3 hxg4 16.Lg5 Da5 17.Kb1 gxf3 18.Pg3 

Lg4 19.h5 Pxh5 20.Th4 f5 21.Dxd6 f2 22.b4 Lxd1 23.Txh5 Lxh5 24.bxa5 fxe4 25.Pf1 e3 

26.Lxe3 Tad8 27.De6+ Kh8 28.Lc5 Tf5 29.De7 Tc8 30.Le3 Tff8 31.Dxb7 e4 32.Dxe4 Tb8 

33.Kc1 Tbe8 34.Dd3 Te5 35.b4 Tf6 36.Pb1 Kh7 37.Pbd2 Tef5 38.Pe4 Te6 39.Dc4 Tee5 

40.Pxf2 Tf6 41.Dd3 1–0 Copar,A (2476)-Mayer,R (2462)/ICCF email 2008/Corr 2011]  

13.Pxb3 h5 14.Kb1 Tc8N  

 

[Predecessor: 14...Kh7 15.Pd5 Pxd5 16.exd5 Tc8 17.g4 Dc7 18.gxh5 Lf5 19.hxg6+ fxg6 

20.Tc1 Dc4 21.h5 Kg8 22.hxg6 Lxg6 23.Thg1 Lh7 24.Dg2 Tf7 25.Lh6 Dxd5 26.Lxg7 Dxf3 

27.Dg5 Df5 28.Dh6 Tc4 29.Pd4 1–0 Beaskoa Estany,G (1832)-Nin Serres,P (1723)/Mollet 

del Valles 2012/CB00_2013]. 

 

 

15.Ld4 Lc6 16.De3 Dc7 17.g4 b5 18.Lxf6 (zie diagram) 

 +1.25 voor wit! doen dus. 18...exf6 19.gxh5 f5 20.exf5 + 1.95!  

20...Tfe8 21.Df4 Le5 22.Dg4 b4 23.hxg6 bxc3 24.gxf7 +2.58 

24...Kxf7 25.Thg1 Tg8 26.Dh5+ Kf8 27.Txg8+ Kxg8 28.Tg1+ Kf8 

29.f6 Lxf6 30.Df5 Ke7 31.Te1+ Le5 32.f4 Tf8 33.Dg5+  

Wit staat gewonnen! (zie volgende diagram)   

 

33...Kd7 34.fxe5 Kc8 35.Dg4+ Dd7 36.e6 De7 37.h5 Te8 38.Dc4 

Dc7 39.Pd4 Kb7 40.h6 Db6 41.Dxc3 Dc5 42.Pxc6 Dxc6 

43.Dxc6+ Kxc6 44.h7 d5 45.b3 Kd6 46.e7 Kc7 47.Tg1 met mat in 

15.. 47...Kd6 48.Tg8 Kxe7 49.h8D Txg8 50.Dxg8 zwart geeft 

(eindelijk) op. 1–0 

 

 

Aad Laan  
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16. 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 

 

Penningmeester: Penningmeester: Wim Pommerel Brouwer,  

Beekstraat 46, 8081 ED Elburg, 0525-681146, 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 Ugchelen, 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: Albert Hebels. 

Kopij voor de nieuwsbrief of reacties op de nieuwsbrief graag sturen naar: 

NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 

 

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

