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Voorwoord
Beste NBC-leden,De Nieuwsbrief staat deze
keer vooral in het teken van de algemene
ledenvergadering die op 5 april a.s. zal
plaatsvinden in Huize Beekzicht in het
middeleeuwse vestingstadje Elburg. De
agenda van de ledenvergadering, de
jaarverslagen en de overige stukken voor de
vergadering zijn in deze Nieuwsbrief
opgenomen. Uiteraard hopen we weer op
een hoge opkomst.
Naast de stukken voor de ledenvergadering
bevat deze Nieuwsbrief bijdragen van Joop
Jansen (NBC-toernooi), Ronald Ritsma
("Tijd verdelen") en Dirk "de Boswachter"
(Dirks Schaakaffaire) en een partij van de
14-jarige Bram Rutten. Een dankbetuiging is
wederom op zijn plaats voor Alan de Geus,
die ook deze Nieuwsbrief weer met zijn
tekeningen verlevendigde, en vooral ook
voor Hein Stallinga, die de vervaardiging van
deze Nieuwsbrief voor zijn rekening nam.

kandidaat bestuursleden

Ik wens u allen veel plezier en zie u graag
op 5 april bij de jaarvergadering in Elburg!
Amici Sumus,
Gert Legemaat
Copydatum volgende nieuwsbrief: 1 juni!
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1. Van de Voorzitter
Beste leden,
De eerste nieuwsbrief van 2014 staat traditie getrouw in het kader van de Algemene Leden Vergadering, welke
op 5 april plaatsvindt in Huize Beekzicht in Elburg.
In 2013 zijn we er voor het eerst in jaren in geslaagd ons ledenaantal te laten groeien en inmiddels staat de teller
op 341 leden. De vele publiciteit rondom het wereldkampioenschap van Ron Langeveld, de prachtige analyses
van Twan Burg op Schaaksite en het NBC promotietoernooi hebben hier allen aan bijgedragen. Dit jaar zetten we
de publicitaire aandacht voort en we zijn Schaaksite zeer erkentelijk dat zij zich voor de komende drie jaar
verbonden hebben aan de NBC als sponsor. Op de agenda van de ALV staat onder andere de verkiezing van
twee nieuwe bestuursleden, en ik roep ‘oude’ en nieuwe leden graag op zich kandidaat te stellen en bij te dragen
aan de verdere groei van de NBC.
Ik hoop u te begroeten op 5 april!
Amici Sumus,
Arjen Oudheusden

2. Correspondentie Partij van het Jaar 2013
Hierbij een herhaalde oproep om uw beste partij van 2013 in te sturen en kans te maken op eeuwige roem en een
prijs ter waarde van €100, -. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit
GM Anish Giri, IM Twan Burg en GM David van der Hoeven!
De criteria voor inzending zijn:





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.

De inzendingstermijn is verlengd tot 1 mei 2014. U kunt uw partij sturen 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.
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3. Oproep kandidaat bestuursleden
Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld zijn we nog steeds op zoek naar een kandidaat penningmeester, zodat
Wim Pommerel Brouwer zijn waarneming ai kan beëindigen en het stokje definitief kan overdragen. Daarnaast
heeft Gert Legemaat aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen dus er is plaats voor een bestuurder die zich
over de communicatie van de NBC wil ontfermen (nieuwsbrief, website).
Mochten er overigens leden zijn die wel een bestuursfunctie ambiëren maar niet een van bovengenoemde
functies dan roep ik deze graag op om contact op te nemen; mogelijk kunnen we binnen het bestuur tot een
andere portefeuille verdeling komen. Ten overvloede; ook nieuwe leden worden van harte uitgenodigd hun
belangstelling kenbaar te maken.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij Wim Pommerel Brouwer (voor de functie van penningmeester) of Arjen
Oudheusden.

4. Aankondiging Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op zaterdag 5 april 2014 in het middeleeuwse
vestingstadje Elburg op het volgende adres:
Huize Beekzicht, aan de Beekstraat 46, 8081 ED Elburg.
Het programma bestaat uit:
12.30 - 13.15 uur lunch, broodjes aanwezig;
13.15 - 14.45 uur ALV - zie agenda;
14.45 - 16.00 uur rondleiding door de historische binnenstad o.l.v. gids.
Routebeschrijving naar Huize Beekzicht
Per auto
Voor een juiste routebeschrijving is het advies een goede routeplanner te raadplegen. Elburg ligt aan het
Veluwemeer tussen Harderwijk en Zwolle, op een uur rijden van Amsterdam en Utrecht. U kunt gratis parkeren,
net buiten de binnenstad op een groot parkeerterrein, door de borden Elburg Vesting te volgen. U loopt de
historische binnenstad in, richting de dwars door de stad stromende beek. Binnen een paar minuten bent u er.
Huize Beekzicht staat midden in het oude stadje met uitzicht op, u raadt het al, de beek. Welkom:: Beekstraat 46!
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Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer is makkelijk. Er zijn twee mogelijkheden:
(1) U komt helemaal zelf, met trein en bus
(2) U komt met de trein en laat u ophalen met de auto.
ad 1 trein en bus
U gaat met de sneltrein naar Zwolle. Vanaf het station loopt u in 2 minuten naar busstation Oost Zwolle. U neemt
er bus 100 van Zwolle naar Nunspeet. Ruim een half uur later stapt u uit bij de bushalte Centrum Elburg. U loopt
de historische binnenstad in, richting de dwars door de stad stromende beek. Binnen een paar minuten bent u er.
Huize Beekzicht staat midden in het oude stadje met uitzicht op, u raadt het al, de beek. Welkom: Beekstraat 46!
Vertrektijden bus: Busstation Oost Zwolle, om het half uur: 11.32 -> 12.09, 12.02 -> 12.39, 12.32 -> 13.09 enz.
ad 2 trein en auto
U pakt de stoptrein van Amersfoort naar Zwolle, of omgekeerd en stapt uit in 't Harde. De treinen rijden elk half
uur: duur, vanaf Amersfoort 40 minuten en vanaf Zwolle 14 minuten. Vertrek Amersfoort 11.13 (aankomst 11.53),
v: 11.43 (a: 12.23) , v: 12.13 (a: 12.53) enz. Vertrek Zwolle 11.51 (aankomst 12.05), v: 12.21 (a: 12.35), v: 12:51
(a: 13.05). Bij 't Harde wordt u bij de uitgang van het station opgehaald met de auto.
Komt u voor de (gratis) lunch en vergadering, vertrek vanaf 't Harde per auto: 12.05 uur. Advies vertrek stoptrein
Amersfoort: 11.13 uur, vanuit Zwolle stoptrein 11.51 uur. Komt u alleen voor de vergadering, vertrek vanaf 't
Harde per auto: 13.05 uur. Advies vertrek stoptrein Amersfoort: 12.13 uur, vanuit Zwolle stoptrein 12.51 uur.

Gaarne in alle gevallen aanmelden!
Komt u met eigen of openbaar vervoer en maakt u wel of niet gebruik van de lunch, gaarne in alle gevallen
aanmelden: tel. 0525 - 68 11 46 / 06 2391 4351, mail: pombrouw@kpnmail.nl.
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5. Agenda Algemene Ledenvergadering
1.

Opening

2.

Vaststelling verslag ALV van 13 april 2013

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Jaarverslagen 2013 van secretaris, algemeen wedstrijdleider en publicaties

5.

Jaarrekening 2013 penningmeester·- verslag kascommissie

6.

Begroting 2014

7.

Kascommissie
De kascommissie heeft twee leden (René Raijmaekers en Arno de Visser) en een reserve lid (thans
vacature).
Aftredend en herkiesbaar zijn René Raijmaekers en Arno de Visser.

8.

Plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie bestaat uit een bestuurslid (Jos van Doorn) en ten minste drie leden (René
Raijmaekers, John Elburg en Henk Schulenberg). Aftredend en herkiesbaar is René Raijmaekers.

9.

Bestuur
Er is een vacature voor penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar zijn Albert Hebels, secretaris en Joop Jansen, wedstrijdsecretaris.
Aftredend en niet herkiesbaar is Gert Legemaat, communicatie.

10.

Benoeming erelid

11.

Promotie

12.

Prijsuitreikingen

13.

Datum volgende ALV

14.

Rondvraag en sluiting

Kandidaten en tegenkandidaten voor de in de punten 7, 8 en 9 genoemde functies kunnen tot
25 maart 2013 bij de secretaris worden aangemeld.
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6. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
Datum:

13 april 2013, 13.00 uur

Locatie:

Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Aanwezig bestuur:

Arjen Oudheusden, Joop Jansen, Jos van Doorn, Albert Hebels, Hessel Visser, Gert
Legemaat, Wim Pommerel Brouwer, Peter Groot

Aanwezige leden:

Arno de Visser, Harry Buyvoets, René Raymaekers, Tom de Ruiter, Wim Velker,
Jeroen van Gool, Gerard van den Haak, Walter Mooij, Bram van der Tak, Hans
Bouwmeester, Best Westera, Ron Langeveld

Afwezige leden m.k.:

Jelle van den Braak, Hub van Spijk, Frits Marell, Krine Faber, Gerard Hooykaas,
Richard Lindemann, Roelof Klinkers, Ronald Ritsema, Robert Booij, Nilufer Karayilan

1.

Welkom
Welkom. In het bijzonder aan twee oud-voorzitters, aan de ouders van Arjen Oudheusden, en aan Ron
Langeveld, de nieuwe wereldkampioen. Hans Bouwmeester komt wat later.

2.

Vaststelling verslag ALV 14 april 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
De berichten van verhindering voor de ALV worden gemeld.

4.

Jaarverslagen van secretaris, algemeen wedstrijdleider en publicaties.
De jaarverslagen worden inhoudelijk toegelicht door de bestuursleden. Wim Velker vraagt naar het
ledenverloop. Hij constateert dat de daling afneemt. Arjen Oudheusden noemt als mogelijk verklarende
factoren het verplicht lidmaatschap NBC bij spelen op de ICCF-server, de verbeterde website, de aandacht in
het decembernummer van het KNSB-blad en nu de verlaging van de contributie. Wim Velker suggereert de
jeugd te interesseren via de jeugd- en bondstrainers. De jeugdtrainers zouden ambassadeurs kunnen zijn, er
zou dan wel iets moois moeten worden aangeboden. Joop Jansen vertelt er een open toernooi
georganiseerd gaat worden, waarvoor ook via de KNSB promotie zal plaatsvinden. Arno de Visser
suggereert flyers voor de clubs en het organiseren van een jeugdkampioenschap. Het bestuur neemt de
suggesties mee.
Het verslag van de wedstrijdleider wordt toegelicht door Jos van Doorn. Er wordt ook gewezen – in het kader
van de voorgaande opmerkingen – op de deelname van Twan Burg en diens artikelen op de schaaksite. Ook
geeft Jos een korte toelichting op de plannen voor het Dick Van Geet Memorial. Door Gert Legemaat wordt
ingegaan op de website en de nieuwsbrief. Nog ongeveer 50 leden ontvangen de nieuwsbrief per papieren
post.
De
jaarverslagen
2012
worden
goedgekeurd.
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5.

Jaarverslag penningmeester
Wim Pommerel Brouwer geeft een korte toelichting op het jaarrekening. Peter Groot doet verslag namens de
kascommissie. Hij en Gerard van den Haak hebben beide zelfstandig de cijfers gecontroleerd. De gegevens
zijn overzichtelijk en in orde bevonden. Hij overhandigt de verklaring van de commissie. De jaarrekening
2012 wordt goedgekeurd, de penningmeester gedechargeerd.

6.

Begroting 2013
Wim Pommerel Brouwer geeft een korte toelichting op de begroting. Het kostenniveau is nu zo laag dat de
contributie verlaagd kan worden. Deze kostenverlaging is structureel. Op een vraag van Arno legt hij uit dat
het volgende ICCF-congres in Polen zal plaatsvinden. Vandaar dat de kosten veel lager zullen uitvallen dan
bij het vorige congres, dat in Zuid-Afrika plaatsvond. Gerard vraagt naar het plan om het ICCF-congres te
organiseren. Arjen legt uit dat organisatie ervan in 2016 in Nederland overwogen wordt, ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de NBC. Maar een en ander is in de fase van onderzoek. Het is veel werk en er zijn
veel kosten mee gemoeid. Om haalbaar te zijn zou de vaste bijdrage van de ICCF voor het organiserende
land (€ 5.000) flink hoger moeten worden.
Gerard suggereert een online congres, maar de aanwezigen erkennen de betekenis van persoonlijk contact.
Het bestuur zal de mogelijkheden verder onderzoeken.
Mede naar aanleiding hiervan wordt door Wim Velker opgeroepen de naam “Schaakschakeringen” in ere te
houden. Waarschijnlijk is de naam bij de oprichting van de NBC in 1966 door Henk Mostert bedacht.
De begroting 2013 wordt goedgekeurd.

7.

Kascommissie 2013
René Raymaekers en Arno de Visser worden gekozen als lid van de kascommissie. Er blijft één vacature
voor reserve lid.

8.

Plaatsingscommissie
Henk Schulenberg wordt gekozen als lid van de plaatsingscommissie.

9.

Bestuursverkiezing
Peter Groot wordt gekozen, en Jos van Doorn wordt herkozen, als lid van het bestuur.

10. Prijsuitreikingen
Diverse resultaten worden hier gememoreerd. Bekers, medailles en certificaten worden uitgereikt of
opgestuurd.
11. Volgende ALV
Deze is vastgesteld op 12 april 2014, opnieuw bij de Domstad in Utrecht. Behoudens wanneer dit een KNSB
wedstrijddatum wordt.
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12. Rondvraag
Arjen en Joop vragen om bijdragen en annotaties voor website en nieuwsbrief.
Arjen wijst op het bedenktijdensysteem van de ICCF, waarbij spelers een stuwmeer van bedenktijd
kunnen krijgen. Soms wordt daar misbruik van gemaakt (door een verloren stelling jaren te rekken). Hij
vraagt of het zinvol is dit af te dammen op bijvoorbeeld 100 dagen. Bert Westera herinnert aan
uitgebreide discussies die hierover in allerlei gremia binnen en buiten de ICCF al gevoerd zijn. Juist voor
topspelers is bovendien de mogelijkheid om veel bedenktijd te kúnnen hebben belangrijk. Ron geeft ook
aan dat de mate van misbruik niet bekend is.
Door Ron en Arno wordt nog eens ingegaan op het eerder aan de orde gestelde promotie van
correspondentieschaak onder jeugdspelers en bordspelers. Het is belangrijk de aantrekkelijke kanten uit
te leggen – dat kan ook weer via de trainers gaan. Arno wijst op de mogelijkheden om openingen,
middenspelstellingen of eindspellen grondig te analyseren: dat verdiept het inzicht, en “helpt” dus bij
bordschaak. Een ander argument kan zijn, aldus Bert, om via correspondentie-schaak een eigen
openingsrepertoire te ontwikkelen. Het is belangrijk jeugdspelers en bordspelers met verschillende
behoeften te wijzen op de verschillende mogelijkheden die het correspondentieschaak biedt.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur. Aansluitend verzorgt Hans Bouwmeester een causerie.

7. Financieel jaarverslag N.B.C. 2013
Het financieel verslag over 2013 wordt weergegeven in de volgende drie tabellen:
1. Balans per 31 december 2013 in vergelijking met de balans 2012;
2. Exploitatieoverzicht 2013 ten opzichte van de begroting voor 2013;
3. Begroting 2014 ten opzichte van de werkelijke en begrote ontvangsten en uitgaven in 2013.
Tot slot volgt een korte toelichting.
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Tabel 1 Balans per 31 december 2013 in vergelijking met 2012

Omschrijving
Betaalrekening
Rente Meer rekening
Kapitaalrekening
Totaal liquide middelen

Te ontvangen contributies
Totaal vorderingen

31-12-2012
433
27.574
6.116

503
30488
2015
34.123

35

Totalen Activa

Contributies vooruitbetaald
Ger van Perlo Fonds
NBC Propagandatoernooi

33.006

100

Voorraad schaakkaarten

Declaraties Bestuur
Ger van Perlo Fonds
RCCA
ICCF Rekening Courant
Totaal nog te betalen

31-12-2013

35

100

130

130

34.288
270
63
0
1.164

33.236
0
0
160
1624

1.497
280
712
0

1784
110
0
37

992
Apparatuur fonds
Algemene Reserve
Resultaat lopend jaar
Totaal Eigen Vermogen

500
30.000
1.299

147
500
30.000
805

Totalen Passiva

10

31.799

31.305

34.288

33.236

Tabel 2 Overzicht Baten en Lasten 2013volgens de begroting en de werkelijke cijfers

Omschrijving

Begroting 2013

Reëel 2013

Verschil

Contributies
Donaties
Interest
ICCF Direct Entries

6.000
600
650
250

7.330
485
519
122

+ 1.330
- 115
- 131
- 128

Totaal Baten

7.500

8.456

+ 956

Reis- en vergaderkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti- en telefoonkosten
Internet- en e-mailkosten
Diverse kosten
Totaal bestuurskosten
Schaakschakeringen
Website
Totale kosten Publiciteit
Afdracht KNSB
Kosten betalingsverkeer
Kosten prijzen
Diverse kosten ICCF
Diverse kosten
Vergaderkosten
Totaal overige kosten

1.000
200
200
250
50
1.700
1.250
650
1.900
2.000
200
100
1.200
150
250
3.900

1.295
0
180
0
282
1.757
775
430
1.205
2.033
208
188
1.383
0
877
4.689

+
+
+

Totaal lasten

7.500

7.651

Exploitatiesaldo:

0

11

805

295
200
20
250
232
57
- 475
- 220
- 695
+ 33
+
8
+ 88
+ 183
- 150
+ 627
+ 789
+ 151

Tabel 3 Begroting en werkelijke kosten 2013, plus de begroting voor 2014

Omschrijving

Begroting 2013

Reëel 2013

Begroting 2014

Contributies
Donaties
Interest
ICCF Direct Entries
Sponsoring
Apparatuur fonds

6.000
600
650
250
0
0

7.330
485
519
122
0
0

7.500
500
500
150
1.000
500

Totaal Baten

7.500

8.456

10.150

Reis- en vergaderkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti- en telefoonkosten
Internet- en e-mailkosten
Diverse kosten

1.000
200
200
250
50

1.295
0
180
0
282

1.250
0
200
0
50

Totaal bestuurskosten
Schaakschakeringen
Website
NBC Propagandatoernooi
Dick van Geet Memorial
Kosten Publiciteit en toernooien
Afdracht KNSB
Kosten betalingsverkeer
Kosten prijzen
Kosten ICCF
Diverse kosten
Vergaderkosten
Totaal overige kosten

1.700
1.250
650
0
0
1.900
2.000
200
100
1.200
150
250
3.900

1.757
775
430
0
0
1.205
2.033
208
188
1383
0
877
4.689

1.500
1.100
900
500
1.700
4.200
2.300
200
350
1.500
50
50
4.450

Totaal lasten

7.500

7.651

10.150

805

0

Begrotingsoverschot

0
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Toelichting op het financieel jaarverslag N.B.C. over 2013
1. Resultaat lopend jaar en aanwending batig saldo
Door een toename van het aantal leden en bijgevolg meer ontvangsten is het ons opnieuw gelukt een positief
saldo te behalen en wel € 805,00! We hebben € 956,00 meer ontvangen dan begroot en slechts € 151,00 meer
uitgegeven. Het batig saldo van 2012 is aangewend voor het Ger van Perlo Fonds om het prijzengeld te betalen.
Wat overbleef van het batig saldo is gebruikt voor de opstart van het propagandatoernooi, samen met de
bijdragen van de deelnemers (35 x € 10,00).
2. Vergelijking Balans 2013 en 2012
De balanstotalen zijn in vergelijking met het vorige jaar opnieuw afgenomen met ruim € 1.000,00. Onze
vereniging blijft er echter onverminderd goed voor staan. We hebben op onze bank- en spaarrekeningen ruim drie
en dertig duizend euro. Onze Algemene Reserve bedraagt € 30.000,00. Het Ger van Perlo Memorial is in 2013
beëindigd en opgevolgd door het Dick van Geet Memorial. In het najaar is het NBC Propagandatoernooi van start
gegaan.
3. Vergelijking Baten en Lasten 2013 met de begroting 2014
De grootste meevaller is de contributie, met een bedrag van € 1.330,00 meer dan begroot. Daarentegen zijn de
totale uitgaven slechts met een klein bedrag gestegen, plus € 151,00.De uitgaven zijn met name hoger door de
vergaderkosten van onze algemene vergadering (vergadering inclusief lunch) in april 2013. De bestuurskosten
zijn ongeveer gelijk gebleven. De kosten voor publiciteit waren opnieuw aanzienlijk lager door het zoveel mogelijk
versturen van onze Nieuwsbrief per mail in plaats van per post (minder dan 50 leden).
4. Begroting 2014
De begroting voor 2014 is opnieuw sluitend en fors hoger dan vorig jaar, € 10.150,00, een stijging van 2.650,00.
Rekening is gehouden met meer contributie, toegezegde sponsoring en een afboeking van het ongebruikte
apparatuur fonds. In de begroting is ruimte gemaakt voor twee nieuw toernooien: het Dick van Geet Memorial en
het Propagandatoernooi. De begroting kan over twee jaar worden uitgesmeerd, omdat de meeste kosten pas op
het eind worden gemaakt (uitbetaling van de prijzen). De toernooien worden mede mogelijk gemaakt door de
welwillende bijdrage van sponsor Schaaksite die zich voor drie jaar heeft verbonden, 3x € 1.000,00. Opnieuw
proberen we de bestuurskosten te drukken. Om de website up to date te houden zijn meer kosten nodig. Om
deelname aan het ICCF congres mogelijk te blijven maken, wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd.
5. Het bestuur stelt voor:
het batig saldo over 2013 ten bedrage van € 805,00 aan te wenden voor publicitaire doelen.
Wim Pommerel Brouwer, penningmeester N.B.C. a.i.
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8. Jaarverslag bestuurslid Publicaties
De belangrijkste communicatiemiddelen waarmee de NBC in contact treedt met haar leden en andere
belangstellenden zijn de website en de Nieuwsbrief.
De nieuwe website is nu anderhalf jaar in de lucht en net als voorheen de oude website te bereiken op
www.correspondentieschaken.nl. De site bevat naast algemene informatie over de NBC een nieuwsrubriek,
toernooiaankondigingen, links naar uitslagen op de ICCF site, livepartijen, een archief waar o.a. downloads van
de Nieuwsbrieven te vinden zijn etc.
Sinds de vorige jaarvergadering zijn er 4 Nieuwsbrieven verschenen. De Nieuwsbrief wordt als pdf-file per e-mail
verstuurd. Leden die niet over een computer beschikken krijgen de Nieuwsbrief “hard copy” per post
thuisgestuurd. De Nieuwsbrieven bevatten naast bijdragen van de diverse bestuursleden ook vele bijdragen van
de leden zoals bijvoorbeeld partijanalyses.
Vermeldenswaard zijn verder de publicaties met betrekking tot correspondentieschaak die op Schaaksite.nl zijn
verschenen. Met name de artikelen en partijanalyses van Twan Burg, b.v. m.b.t. de verrichtingen van het
Olympiadeteam, zijn zeer lezenswaardig en hebben een grote publiciteitswaarde voor het
correspondentieschaak. Ook Ronald Ritsema heeft een aantal interessante bijdragen geleverd. In
Schaakmagazine werd het afgelopen jaar ook aandacht besteed aan corrrespondentatieschaak, met name naar
aanleiding van het wereldkampioenschap van Ron Langeveld.

Gert Legemaat

9. Verslag Algemeen wedstrijdleider 2013-2014
In het afgelopen jaar heeft de bond hoogte en diepte punten gekend waarbij het behalen van de finale van de
Europese Team Kampioenschappen en de vele goede prestaties van de verschillende spelers, zowel van
topspelers als van spelers met een wat lagere elo. Helaas verloren we ook spelers door overlijden, waarbij Frits
Marell binnen de NBC wedstrijden gemist zal worden en Hessel Visser als mede bestuurslid.
Op het moment staan er 1180 spelers vermeld die onder Nederlandse vlag gespeeld hebben. In deze lijst staan
de actieve en inactieve spelers alsmede de spelers die niet meer onder ons zijn. In het vorige jaar verslag waren
dit 1120 spelers. Joop van Oosterom heeft op deze lijst de hoogste elo. Er staan 4 vrouwen op de lijst, waarvan
Nilufer Karayilan de hoogste elo heeft met 1977. We hebben 21 spelers die zich GM mogen noemen, 18 SIM's en
41 IM's.
Binnen de NBC worden er in verschillende toernooien en groepen gespeeld. Een aantal belangwekkende
resultaten van het afgelopen jaar: K46 is gewonnen door de heer Lindemann, in K47 heeft de Heer Massy de
overwinning behaald. In K48 eindigde de heer Marell als eerste. De bijbehorende beker is postuum uitgereikt aan
zijn nabestaanden. Met K48 is er een einde gekomen aan de bekende K wedstrijden voor het kampioenschap
van Nederland. Deze wedstrijden worden opgevolgd door het kampioenschap van Nederland via de ICCD server.
De 2 voorronden hiervoor zijn gestart in 2012 en de laatste partijen worden nog gespeeld. De finale zal naar
verwachting van start gaan in de tweede helft van 2014. In 2013 is ook de voorronde van het Nederlands
veteranen kampioenschap van start gegaan, in dit toernooi staan nog veel partijen open.
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Het Nederlands team was dit jaar actief in de voorronde van de 20ste Olympiade. De meeste partijen zijn
inmiddels gespeeld, alleen Jacques Kuiper (2 partijen) en Ronald Ritsema (1 partij) zijn nog bezig. Alle
Nederlandse spelers hebben een zeer mooi resultaat neer gezet. Er werd nog geen enkele nederlaag geleden,
Bert Westra pakte de eerste plaats aan bord 5 en Twan Burg scoorde aan bord 1 een IM en SIM norm. De
uitstekende individuele resultaten hebben een voorlopige (?) eerste plaats voor het Nederlandse team tot gevolg.
de

In de 9 Europese team kampioenschappen heeft Nederland een 4 plaats behaald en zich geplaats voor de
finale. Helaas heeft de heer P.Cijs voor de finale moeten afzeggen vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn
plaats wordt ingenomen door Twan Burg.
Verder heeft de NBC dit jaar een toernooi georganiseerd ter nagedachtenis van de heer Dick van Geet. Er wordt
gespeeld in 3 groepen met verschillende elo-categorieën. De groepen zijn pas kort geleden gestart, er zijn tot nu
toe slechts 3 partijen beëindigd, allen met remise als resultaat.
Jos van Doorn

10.

Jaarverslag Landenwedstrijden

Beste Schaakvrienden en vriendinnen,
Dit jaar maar weer de landenwedstrijden in alfabetische volgorde. We hebben weer verschillende wedstrijden
kunnen organiseren met veel deelnemers. Een aantal vaste mensen doet in bijna elke wedstrijd mee. Het is
natuurlijk ook bijzonder leuk om gratis te spelen, tegen alle windrichtingen, alle continenten, vele landen……
Argentinië
We beginnen tegen Argentinië. Wedstrijd in 2011 al begonnen. Heel apart dat hij niet beëindigd is in tenminste
2013. Wie daar “de schuld” van is, is meestal wel dezelfde. Onze Wim Velker. Vaste speler, meestal in post, daar
ligt nog steeds zijn voorkeur. Echter ook per webserver altijd meespelend met veel enthousiasme! Elke keer ben
ik blij met een email van deze zeer aimabele man. Wel winnen we dik deze match! Vooral de staartborden
scoorden er flink op lost. Maar ook de prestatie van Louk aan bord 3, 2 uit 2 mag er wel wezen! Het gebeurd niet
vaak dat er twee volle punten aan de eerste borden gescoord worden.
Australië/Nieuw Zeeland
Een heel ander werelddeel; Australië/Nieuw Zeeland. We waren nog bezig met de andere (vorige) match en ik
kreeg van een andere, nieuwe teamcaptain, al een uitnodiging voor een volgende match. In mei startte we deze
match over maar liefst 55 borden. Ook deze match staan we dik voor (het vervolg wordt wel anders!). Twan heeft
een mooi artikel aan zijn winstpartij gewijd op Schaaksite (zie: http://schaaksite.nl/page.php?al=winst-bijcorrespondentieschaken ) tegen Noble. Zeker de moeite waard. Het was zijn eerste scalp van een GM in het
correspondentieschaak. Als Twan zich blijft concentreren zal hij natuurlijk zeker de GM titel in de wacht slepen!
En misschien nog meer……Dat is een kwestie van tijd. Op het moment van schrijven staan we dik voor. Maar de
overwinning is zeker nog niet binnen. Tom de Ruiter, Fans Smit, Heyme Breederveld, Arno de Visser, Wiebe
Stoelwinder, Rock Goetzee, Hans Eshuis, Bernard Holtrop, Marcel Schellens, Perry Koopmans EN Gerard
Lonnee (10 spelers!) die de dubbele score haalden in deze wedstrijd. Dat is niet weinig! Prachtig mannen!
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België
Dan naar onze buren; de zuiderburen liever gezegd. Met België speelden we één bord via de email, op verzoek
van de Belgen. Zij hadden een speler met visuele beperkingen. Hij kon de zetten beter per email lezen. Henk van
Dijk wist deze match in ons voordeel te beslissen 1½-½. Bedankt Henk dat je dit wilde doen! De webservermatch
is ook bijna beëindigd. Ralph Keijzer is met alle macht een gelijkspel aan het proberen te bereiken. De stand is
17½-17½ met nog één partij te gaan dus…...
Brazilië
Vrij snel na het afsluiten van de vorige match zijn we de volgende begonnen. De eerst werd pas in 2013 definitief
afgesloten met een kleine overwinning voor ons. Deze match ging over 29 borden. De nu gaande match aan
maar liefst 55 borden! Ook deze lijkt in het voordeel van ons te eindigen. Vele matches zijn al beëindigd. In de top
nog niet. Op de eerste drie borden is nog geen partij beslist. Zowel Twan als Michiel doen in deze match mee!
Bulgarije
Dan het eerste Oostblokland. Als mensen nog twijfelen naar waar het schaken écht gespeeld wordt moet je maar
eens kijken naar de tussenstanden tegen de Oostbloklanden. Dit is om te huilen(van onze kant uit bekeken dan).
Geen enkel heel punt konden we tot nu toe scoren tegen de Bulgaren. Ik heb echter goede hoop dat Gerard
Lonnee hier voor gaat zorgen! CONCENTREREN GERARD! Dit moet lukken! Wim Velker is zo aardig geweest
de partijen van Henk Kuiphof, helaas inmiddels overleden, over te nemen. Ook deze wedstrijd loopt al bijna 2
jaar!
Canada
We gaan nog een keer over de plas. Tegen Canada konden we een dubbele match organiseren. Zowel per post
als per webserver. In de postmatch, die gaat over 9 matchen, is er pas één partij beëindigd. We staan voor!
Thomas v.d. Broek heeft het eerste volle punt binnengebracht. Gert Legemaat, Wim Kruimer, Arno de Visser,
Willem van der Linden, Rick Weggen, Hans Kemperman, Hans Pleijsier, Hans Eshuis(JA JA 3x Hans!) en Nilufer
Karayilan wonnen beide partijen in de webservermatch! Prachtig dame en heren! Ook deze match “zit in de
pocket”.
Cuba
Iets naar het zuiden ligt Cuba. Heel fijn dat ook deze landen een redelijk team op de been kunnen brengen. Ook
hier al weer verschillende dubbele scores; Geert Bronts, onze voorzitter Arjen Oudheusden, Jos de Waard,
Jeroen van Gool, Jan Geus, Rick Goetzee(hij alweer!), Jos van Raan, Wiebe Stoelwinder, Hans Kemperman,
hebben dit al binnen gehaald. We gaan deze wedstrijd dik winnen. Het bord van Ralph Keijzer staat nog steeds in
brand! Pfft. Dat is leuk! Ook Aart Kögeler is nog bezig. Deze partij zal wel remise eindigen zo lijkt het!
Denemarken
Weer terug over de grote plas en naar Denemarken. Bovenin veel remises(ofschoon ondergetekende zijn partij
wrs, verloren gaat!), onderin weer dikke winst voor onze staartborden. Maar liefst 7 spelers die een 0-0(geen
rokade!) voor de tegenstander scoorden; Jelle van den Braak, Willen van der Linden, Jos van Raan, Hein
Stallinga(die de aankomende Nieuwsbrieven in elkaar gaat zetten!), Wiebe Stoelwinder, Nilufer Karayilan en Paul
Prieckaerts. Prachtig. Ook deze match gaan we dus winnend afsluiten.
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Italië
Een stukje naar het zuiden komen we in Italië. Ja, helaas deze wedstrijd verliezen we. Vooral de eerste 12
borden, waar geen winstpartij bijgeschreven werd, wel verschillende verliespartijen is hier debet aan. Nog twee
partijen zijn aan de gang. Rens Oomen lijkt met een pion minder remise te kunnen maken in een paard eindspel,
over de partij van Hein Stallinga durf ik niets te zeggen. Die staat nog in vuur en vlam na 45 zetten. Jos van
Raan, Jelle van den Braak, en de 3 borden die nog geen rating hadden; Paul Prieckaerts, Marcel Schellens en
Nilufer Karayilan scoorden toch twee waardevolle punten!
Japan
Wim Velker speelt nog steeds de twee POST-partijen tegen Japan. Maar goed; de partij loopt pas twee en een
half jaar dus dat valt voor de “oude” correspondentieschakers nog wel mee!
Polen
Ja Polen, toch ook eens achter ”het gordijn” is een van die landen die ons dik gaat kloppen. Nog niet zo erg lijkt
het als sommige overige landen, maar vele nullen hebben we al te pakken. Peter Leijen echter combineert zijn
tegenstander van het bord af! Zie hieronder:

44.Bxf6+ Qxf6 45.Ra7+ Ke8 46.Qb3 Re6 47.Qb8+ Qd8 48.Qb7 Qe7 49.Qc8+ Kf7 50.Rxe7+ en het is helemaal
uit!
Maar ook de combinatie van Jan Snijders mocht er zijn:
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Zwart, Jan dus, had zojuist de loper gepend. Na de laatste zet van wit Lg2 (penning opgeheven) zet Jan door zie
hier: Rxg5 22.fxg5 Qf4(!) 23.Rd3 Qh2+ 24.Kf1 Rf8+ 25.Rf3 Bf4 26.Qa3 Rf7 27.g6 hxg6 28.Qd3 Be3 29.Qxg6+
Kf8 en het is helemaal uit! De match is pas 4 maanden aan de gang maar een nederlaag lijkt nu al niet meer af te
wenden! Maar er zijn ook altijd uitzonderingen op de regel.
ROEMENIË
Met een beetje geluk winnen we deze match! Op het moment van schrijven, eind februari staan we dik voor.
Houden zo! Ook al weer enkele dubbele punten voor onze spelers: Alan de Geus(die siert met zijn prachtige
tekeningen onze nieuwsbrief op!) , Jan de Rijk, Ron van Neijhof, Rick Weggen, Gerard Lonnee (ja ja hij al weer!),
Jaap Niewold en wederom Nilufer Karayilan. Een leuke combinatie speelde Rick: zie hier:

Zwart stond al minder. Zijn laatste zet Tb8-e8 laat een leuke combinatie toe. Ziet U ook dat het geforceerd mat
is?! Rick wel in ieder geval!
Spanje
Dan nog eens een land waar we een dubbele wedstrijd tegen konden spelen. Spanje. De postwedstrijd loopt nog
steeds. Peter Rotte heeft nog steeds contact met de Spaanse tegenstander, vlot lopen doet het echter niet. Wel
verliezen we deze wedstrijd zonder één winstpartij. Met deze postwedstrijd deden weer de gebruikelijke spelers
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mee die graag per post spelen; Ron de Haas, Wim Velker, Henk Schulenberg, Peter Rotte, Marinus van Berkel,
en wijlen heer Bijtelaar die beide partijen per email via mij speelde. Zoals U weet is hij vorig jaar helaas
overleden. De webservermatch is al een tijdje terug beëindigd. Deze wedstrijd verloren we met één punt 39½38½. Nipt dus. Eén winstpartij i.p.v. remise was genoeg geweest……
USA
Ja, dan gaan we weer de plas over. De USA. Een grote match, met Twan weer op bord één. Die een mooie partij
won van toch geen kleintje Thomas Biederman. Maar ja, ik ben benieuwd hoe ver Twan komt in het corr. Schaak.
Volgen jullie de match tegen Ron, onze wereldkampioen ook op de voet??!! Voor zo een simpele schaker als
ondergetekende is de stelling, zeker waarin een stuk wordt geofferd al lang niet meer te volgen. Het hogere
schaak is voor mij niet weggelegd. Maar prachtig vind ik het wel! Zet hem op heren! Terug naar de match. We
staan licht voor. Maar dit zegt nog niets. Twee puntjes op het moment van schrijven…….Dus kom op mannen
Hans Eshuis-Wells Sterling
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd5 Qxd5 5.Ngf3 cxd4 6.Bc4 Qd6 7.O-O Nf6 8.Nb3 Nc6 9.Nbxd4 Nxd4 10.Nxd4 a6
11.Bb3 Qc7 12.Qf3 Bd6 13.h3 O-O 14.Bg5 b5 15.Bxf6 gxf6 16.Qxf6 Be5 17.Qh4 Bb7 18.Rad1 Kh8 19.f4 Bxd4+
20.Rxd4 Qc5 21.c3 Rg8 22.Qf6+ Rg7 23.Rf2 Kg8 24.f5 Bd5

Hans maakt mooi gebruik van de achterste rij: 25.Bc2 Bxa2 26.b4 Qa7 27.Qd8+ 1-0 Mat dus!
WALES
Dan de laatste match; ja echt waar Wales in correspondentieland een zelfstandig land. De wedstrijd gaan we heel
dik winnen. 14½-21½, met nog twee partijen te gaan is deze match al lang beslist.
AMICI SUMUS Joop JANSEN
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11.

Oproep landenwedstrijd

Voor de POST wedstrijd tegen Zweden kunt U zich nog opgeven. LET OP: POST!
Verder is opgave nog mogelijk voor de landenwedstrijd tegen Zwitserland. Startdatum rond midden mei.
Aanmelden: jannesnelleke@home.nl

12.

NBC toernooi

BESTE SCHAAKVRIENDEN EN VRIENDINNEN,
Sinds bijzonder lange tijd hebben we in 2013 een ledenwinst gehaald. Ik vind het teveel moeite om na te kijken
wanneer dit de laatste keer is geweest; maar zeker al geruime tijd geleden! We hebben er veel voor gedaan.
Mede door allerlei “toevalligheden”. Eén daarvan, en dat is een best grote factor, is dat Twan Burg lid werd van
onze vereniging. Hij moest even warm draaien, maar dat duurde korter dan bij wie dan ook. Wij (de
plaatsingscommissie en bestuur) gaven hem in de voorronde van het OLYMPIADETEAM meteen bord één. Dit
heeft best risico’s. Iemand die nog nooit correspondentieschaak heeft gespeeld gelijk op bord één te zetten. Maar
we stonden hier unaniem achter! En Twan heeft dit vertrouwen niet geschaad! Hij heeft +1 gescoord. 7 remise en
één winstpartij. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ondergetekende vindt dat hij NOG meer had moeten scoren. Ik
ben er van overtuigd dat als hij doorgaat met het serieus aanpakken van correspondentieschaak hij minstens een
of twee partijen meer had gewonnen. Maar zeer wel zijn wij superblij met hem! Mede ook vanwege de grote PR
die hij heeft voor onze vereniging. Hij schrijft geregeld stukken op de prachtige WEBSITE van Kees Schrijvers:
SCHAAKSITE! Een andere “kleinigheid” is dat Ron Langeveld WERELDKAMPIOEN werd! Nou wat een klasbak
e
e
hebben wij in huis! De 3 (4 officieel daar Joop van Oostrerom 2x wereldkampioen werd) wereldkampioen die we
in huis hebben! Ongekend voor zo een klein land. Iets om écht trots op te zijn. De inleiding was wat lang, maar dit
was mede aanleiding van ondergetekende om een toernooi op te zeten. Vroeger, voor velen zeker bekend,
hadden we het Propagandabekertoernooi. In die stijl wilde ik iets proberen te organiseren om wat nieuwe leden
over de streep te trekken. En ik moet zeggen dat het boven verwachting gelukt is. Ruim 30 nieuwe leden melden
zich aan voor het NBC-toernooi! Enkele goede bordspelers melden zich ook aan waarvan Etienne Goudriaan de
sterkste is. Hij deed zelfs kortgeleden mee aan het CORUS toernooi. We hebben hem, om toch vooral te
stimuleren door te gaan met correspondentieschaak, een plekje gegund in het van Geet A (= hoofdgroep). Maar
enkele andere mogen er ook wezen. Kijk maar eens op de website van de ICCF waar alle (20) groepen staan.
Het betekent wel dat er een tussenronde moet komen om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen! Nu, het moment
van schrijven is 1 maart, zijn 96 partijen van de 400 beëindigd. Bijna een kwart dus. Eén groep is al beslist.
e
Machiel de Heer(ook niet de minste!) won de groep met 6½ uit 8. 2 werd Ron Oortwijn, met 5 punten. Op
Schaaksite http://schaaksite.nl/page.php?al=nbc-toernooi-2 heb ik kortgeleden al een verslag geschreven, wat
nog aangevuld is door Ronald Ritsema. Ronald is ook de speler die de meeste leden, “over de streep trok” om
eens met correspondentieschaak kennis te maken. Hij is een bijzonder goede PR man voor onze vereniging! In
een volgende Nieuwsbrief een uitgebreider verslag over het toernooi.
AMICI SUMUS
Joop Jansen
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13. Partij van Bram Rutten
Hallo,
Ik ben Bram. Ik ben 14 jaar oud. Mijn hobby’s zijn: Schaken (zowel bord- als correspondentieschaak),
badmintonnen en computerspelletjes spelen. Ik schaak al sinds mijn achtste bij SV Het Kasteel, en heb daar altijd
veel plezier gehad.
Tanase, Mircea (1734) - Rutten, Bram
WS/O/665 ICCF, einddatum: 01.09.2013
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f4 0–0 8.Le2 Pc6 9.h3 Db6 10.Dd3? [10.Pxc6
Dxc6 11.Lf3] 10...Pb4 11.Dd2

Pxe4 12.Pxe4 Lxd4 13.Lxd4 Dxd4 14.Lf3 Dxb2 15.0–0 Pc6 16.Pc3 Db6+ 17.Kh1 Dd4 18.Dxd4 Pxd4 19.Le4
Lf5
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14. De Schaak affaire van Dirk “De Boswachter”
Hoe is het allemaal gekomen, weer schaken na je 53ste. Een oud gezegde: Verbaas of irriteert u niet, verwonder
u slechts, degene die zich verwonderd word honderd.
Mijn verwondering:
Het in contact komen en begrijpen van de moderne schaakwereld anno domini 2013
Vrij vroeg rond mijn negende jaar, ben ik met het schaakspel in aanraking gekomen. Een familie lid (Peter V) was
wel eens waar 10 jaar ouder, maar zijn ouders hadden wel de financiële middelen om hem naar een
schaakschool te sturen. Op de lager school had ik ook wel eens gehoord van schaakvereniging Unk in
Zevenbergen, dhr. Unk was de oude school meester al waar mijn zus bij in de klas zat, ik zag hem wel eens, een
grijze oude man, een beetje wereld vreemde professor, zo kwam hij over op mij!
Men Unk runde dus de schaakschool, wanneer deze gestart is, daar kom ik ook niet direct achter, de website van
SV UNK puilt niet uit van historische informatie, in contact treden lukt dan ook niet, zoals vaker tegenwoordig
word er op brieven nog wel gereageerd, maar op Email, dat schijnt vloeken in de kerk te zijn. (hier kom ik later
nog op terug)
Bij ons thuis waren ze straat arm, zoals zo veel gezinnen in die tijd, aangezien
geld toch niet gelukkig maakte vond ik heb prima, maar die schaakschool, dat
zag ik wel zitten! Maar ja, zelfs een schaakspel kon niet aangekocht worden,
laat staan de schaakschool betalen.
Afijn, het eerder genoemde familie lid Peter heeft mij dan toch schaken geleerd,
en ik heb denk tot mijn 13e jaar vaak tegen hem gespeeld, natuurlijk nooit
gewonnen, daar was hij te veel voor geschoold, maar dat winnen hoef de voor
mij niet, de controle over het spel houden vond ik belangrijker, weten en
bedenken, een aantal zetten vooruit wat die ander of ik ga doen en hoe ik daar
dan op kan anticiperen, en wat te doen als laatste redmiddel, wanneer het
spelverloop niet zo loopt als ik bedacht had!
Uiteindelijk strandde op mijn 13e het schaken, want Peter ging verder leren als
Architect, een mooi vak vond ik het, maar ik verwonder mij altijd waarom hij
geen grootmeester wilde worden, want hij kon toch perfect schaken!
Dus Dirk geen les meer en het leven gaat voort, een paar jaar later heeft mijn
vader een schaakspel gekocht, goedkoop, maar ik vond het mooie stukken hout
voor die tijd. Letters en nummers rond het schaakbord geplakt van oud papier en van start met het spel!
Mijn vader schaakte ook af een toe tegen mij, maar daar won ik het pas voor eerst van toen ik 16 jaar oud was. Ik
heb er nog steeds een foto van! Een grote overwinning, daarna was mijn vader zijn lol er snel af, want ik won toch
iets te vaak van hem! Dus daar stopte het schaken. het leven gaat door en uit eindelijk ben ik pas rond 1986 weer
met het schaakspel begonnen, er kwam wel eens bezoek die ook graag schaakte dus een paar maanden lang
heb ik wat partijen gespeeld één avond in de week. Daarna stopte ook dat.
Als Datacommunicatie specialist was ik een van de hardware ontwikkelaars en medebedenker van het Packet
Radio Netwerk de voorloper van het huidige draadloze internet. Ik heb toen gedurende 2 jaar via packet radio één
schaakzet per dag gespeeld met iemand uit Arnhem. Dat was eg leuk en ik speelde daarnaast nog met iemand in
Limburg via dit zelfde medium, ik had simpel twee schaakborden op mijn werk- kamer neer gezet al waar de twee
partijen stonden opgesteld. Echter dat liep wel een mis, want als mijn kleine dochter van 6 turven hoog bij het
spel kwam, vond die het erg leuk om met deze vreemde figuren te spelen. Maar ja aan alles komt een eind, ook
na twee jaar dus met deze moderne manier van correspondentie schaken. Vervolgens loopt mijn turbulente leven
verder en ben ik sinds 2 januari 2013 klaar met werken, vervroegd pensioen.
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Digitaal schaken:
Sinds de komst van de iPhone en iPad, had ik de laatste twee jaar wel eens een partij gespeeld tegen deze
kleine beeldschermen, dat is toch leuk, geen zware pc kast meer, gewoon lekker onder uit in de zetel gezeten,
Cubaanse sigaar en koffie erbij en schaken maar! Dus halverwege het jaar 2013 ben ik toch maar eens wat vaker
op de iPad een schaakspel aangegaan met deze mini grootmeester. Echter of nu de leeftijd was die te ver
gevorderd was of deze mini computerkes zijn toch veel slimmer dan ik, zo had ik dat vroeger niet ervaren, ik lijk
nu wel een schaker met een IQ van een ezel! Tja, na een aantal partijen was ik toch wel flink van mijn à propos.
Daar moet ik toch eens iets aan gaan doen. Ik had nog nooit geen boeken gelezen over schaak strategie, dat
word dus de eerste stap naar grootmeester!
Op een aantal schaakforums eens nagevraagd wat zoal geschikt zou zijn met mijn turbulente schaakachtergrond.
Daar kwam dit boekje uit: Lekker Schaken Stap 1, Brunia & Van Wijgerden. interessant boekje, ik heb gelijk deel
1 en deel 2 gekocht, echter met wat voor een vreemde streek ze hem daar nu weer lapten, alle schaakborden die
met plaatjes staan afgebeeld zijn niet voorzien van de letter A ™ H en cijfers 1 t/m 8. Dat is zeer irritant om dan te
lezen van a2 - a3 of Da3xb2 of Dd6-b4+. In het boekje moet je dan kleine oefeningen doen met deze
schaaknotatie en met een schaakzetting bord afbeelding in het boekje, dat is nou net niet handig als de nummers
en cijfers rond het afgebeelde schaakbord plaatje zijn weggelaten.
Pen gepakt en het er zelf maar bij gezet, maar er zijn heel wat bladzijden om dit te doen in zo een boekje.
Denk daar nou niemand over na, zo moeilijk is dat toch niet!
De boekjes kopen was de eerste stap die ik gemaakt had, nu de volgende zet, wat is er allemaal te doen op het
internet, is er ook een schaakbond? is er in het dorp hier ook een vereniging? De iMac gepakt en gaan zoeken bij
Google.Schaakverening UNK te Zevenbergen snel gevonden, maar op mijn verschillende e-mails kwam geen
reactie, afijn geen ramp, volgende vereniging, ook daar geen reactie. Opgegeven….dus.
De website van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, tja die ook zo eens bekeken, maar de meerwaarde voor
mij persoonlijk zag ik niet zo! Zo eens door de website heen gescharreld maar er staat eigenlijk niets interessant
voor de beginnen of iemand die geïnteresseerd is in de schaaksport. Het is één en al kampioen wat de klok slaat,
maar iets voor de beginner, neen jammer!
Bij toeval stuit ik ergen op een stukje van de NBC op www. NU.nl, eens even de website van de NCB bezocht en
ja dat is misschien wel wat voor mij, dit doet me denken aan de eerdere schaak vorm die ik via Packet Radio
speelde. Natuurlijk nooit aan gedacht, vroeger moest men natuurlijk een briefkaart sturen om een schaak zet te
doen, tegenwoordig kan dat via Email, snel en goedkoop en heel de wereld ligt aan je voeten. Een schaakpartij al
waar je toch redelijk de gelegenheid hebt om een volgende zet te doen via Email dat was het toch wel voor mij,
geen gejak en geen gejaag, pas als je hoofd er naar staat eens een schaakzet terug doen, en dan weer eens
rustig nadenken, dat is het! Dus mijzelf als Lid op gegeven onder de naam Dirk “ de Boswachter”, dat was snel
geregeld, geld overgemaakt en ik was lid.
Tot mijn verbazing zag ik dat het correspondentie schaken al terug gaat tot het jaar 1924, dat is al lang, nooit
geweten, wel mooi dat zoiets al zolang bestaat, dat moet in ere gehouden worden. Afijn, Dirk nu ook lid van de
NBC, er kwamen na de betaling een aantal e-mails binnen met gegevens over de NBC en een toegangscode van
de ICCF de internationale Correspondentie Vereniging. Nu dat eens even bekeken maar het was mij niet duidelijk
hoe dit nu in zijn werk ging. Ik ben er eigenlijk nog niet geheel achter. De voorlichting daar omheen is erg mager
en in het Nederlands bijna niet te achterhalen. Had ik deze ICCF inlog code ontvangen van de NBC nu nodig om
op de ICCF pagina een spel te spelen tegen een ander NBC lid??? Heb ik dan nog wel zelf een
schaakprogramma nodig? Of wat zijn de mogelijkheden aldaar? Afijn, vragen waar je bijna nergens een antwoord
op kan vinden, inmiddels ben ik met puzzelen er achter gekomen dat je er 1 online spel kan spelen op de
voorpagina van de ICCF website en dat je daar de schaakkalenders kan vinden, maar verder, is het mij geheel
onduidelijk. Sinds het recente lidmaatschap maar eens even in de eerder genoemde twee nieuwe schaakboekjes
gedoken om de kennis wat op te frissen en spoedig aan de slag te kunnen gaan met de NCB.
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Schaak Software:
Echter was scherts mijn verbazing, ik ontvang een Email van de NBC en ik zit ineens in een NBC toernooi en ik
moet tegen 8 andere NBC leden spelen??? Huuuhhhhhh…. Eens even gemeeld, er bleek toch ergens iets mis te
zijn gegaan met het aanmelden, dus ik heb het zo maar gelaten. Dan maar gelijk voor de leeuwen. Maar goed
wat geeft heeft dacht ik, ik er toch niets mee te verliezen, geen baan of geld, alleen gezichtsverlies is mogelijk!
Afijn alle gegevens van de toernooi tegenstanders per Email ontvangen. Maar wat nu, ik heb geen acht
schaakborden staan en ook geen plaats daarvoor. Dan maar eens gezocht op internet naar een virtueel
schaakbord voor op de iMac computer zodat ik de 8 borden virtueel in de computer heb, dat is een heel stuk
eenvoudiger. Misschien is er wel een schaakpakket dat ik zodanig in kan stellen dat er ook na een zet te hebben
gedaan automatisch de zet per Email verstuurd word naar de tegenstander. Nu dat bleek niet zo eenvoudig, de
iMac computer bezit bij de fabrieksaflevering wel een schaakspel maar dat word realtime online gespeeld en ik wil
nu juist niet afhankelijk zijn van het internet. Dus het schaak programma moet stand alone op mijn iMac draaien
en op mijn iMac kunnen back-uppen! Dat is niet eenvoudig, de meeste schaakspellen zijn Windows georiënteerd.
Op de ICCF website wordt vaak ChessBase gepromoot, maar alleen ook weer voor Windows gebruiker geschikt.
Wat hebben ze toch tegen Apple? Uiteindelijk bij Schredder uitgekomen wat van Duitse makelaardij is en nog
goedkoop ook, met een prijs van 29,99 mag men niet mopperen, en wat blijkt, de Schredder software draait op
Mac, Windows, Linux, iPhone, iPad en Android! Daar is nog eens over nagedacht, hulde aan Schredder!
Dus Schredder geïnstalleerd op de iMac wat een kwestie is van 1 minuut en aan de slag. Toen bleek er toch een
addertje onder het gras te zitten. De gehele menu structuur en default instelling is gemaakt voor het spelen tegen
de computer, echter ik speel Human against Human. Toch maar eens een mailtje naar de bedenker Schredder
gestuurd, na een week geen antwoord, nogmaals een mailtje gestuurd, weer geen antwoord, toen maar een brief
gestuurd en eindelijk toch een bericht terug gehad met de duidelijke mededeling: “ het is niet anders” Maar goed
ik heb het er niet bij laten zitten en toch eens even wat gevogeld met de Schredder software, en met een paar
kleine handelingen, al waar je wel iedere keer aan moet denken, kun je het gebruiken van Human against
Human, je kunt ook de gespeelde zetten uit printen en of knippen en plakken en versturen, dat is toch wel handig.
Voor diegene die de korte handleiding willen van Schredder hoe dit te gebruiken voor Human against human kan
men mij een email sturen.
Afijn, na een aantal weken was het NBC toernooi 2013 uitgespeeld en ik heb ervan
genoten en alle partijen verloren, niet heel snel maar na gemiddeld een 26 zetten
was het toch gedaan met Dirk “ De Boswachter”. Wat ik vooral vreemd vond
overkomen, is dat veel tegenstanders nogal kwistig met hun schaakstukken omgaan,
ze slaan maar een eind weg en zijn vrij snel hun en mijn stukken kwijt, terwijl ik erop
gebrand ben om tot het laatst toe zoveel mogelijk schaakstukken over te houden! Als
het dan ook nog stukken waren van veel waarde, neen hoor, meestal stukken van de
zelfde waarde of 1 punt verschil. Het komt mij toch vreemd over, maar één ding is
zeker zo winnen ze wel iedere partij tegen mij, moet mij toch eens flink beraden wat
hier tegen te doen, is schaken heel anders geworden dan vroeger of staan mijn
hersenen niet in de juiste kompasrichting! Kortom zoals u boven uit mijn persoonlijke
ervaring op kan maken, zou het misschien toch wenselijk zijn voor nieuw schaak
geïnteresseerden om in het schaakblad of website hier over meer helderheid te
brengen in deze duistere schaakwereld, van grootmeester en radelozen!
Mijn boodschap:
Schaakwereld, spreek de taal van de gewone burger en leg de aardse bewoner veel uit, al is het nog zo simpel
voor u, voor hen is het dat niet!
Dirk “ De Boswachter” te Zevenbergen
Email: dirkdeboswachter @ gmail.com ICCS ID: 371236
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15. Tijd verdelen
Zoals al in Juniorenschaak werd geschreven: "..., dat iedereen een clubschaker kan worden, als zij of hij maar
vanzelf een paar dingen doet:
1.
2.
3.

zijn tijd verdelen;
zijn tijd verdelen;
zijn tijd verdelen."

Dat geldt zeker voor een correspondentieschaker. Veel nieuwe spelers spelen veel te snel. In het NBC promotie
toernooi is dat goed te zien. Sommige spelers zijn al klaar binnen twee maanden na de startdatum. Meer ervaren
spelers doen over een toernooi 9 maanden tot zelfs over 2 jaar.
Ongeveer twee weken voor de officiële startdatum wordt een toernooi op de server gezet. Spelers kunnen, als ze
willen, al beginnen met de partij zonder dat het bedenktijd kost. Er zijn spelers die het voor elkaar krijgen om een
hele partij af te raffelen voordat het toernooi officieel begonnen is. De twee weken kunnen beter worden gebruikt
om voor te bereiden op tegenstanders en om eigen repertoire up-to-date te brengen.
Waar kan ik partijen van een speler vinden?
Klik op de naam van een speler op de webserver. Kies in het “drop down menu” voor “Events”. Onderaan staat:
“Get PGN”.
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Sla het bestand op en open het in bijvoorbeeld Arena, Fritz of ChessBase.
TIP: Je kan een speler ook vinden via de “ICCF Ratings”.
Wat kan ik met die partijen doen?
Check welke openingen en varianten een tegenstander graag speelt. Ga vervolgens kijken welke recente partijen
daarmee zijn gespeeld. Misschien zijn er nieuwtjes. Of zijn er trends bezig waar de theorie zich snel ontwikkelt en
waar boeken mogelijk achter lopen. Elk theorieboek is in principe achterhaald op het moment dat het uitkomt. En
dat geldt zeker voor een boek dat al enige tijd uit is. Een “onbekende” weerlegging, voor de tegenstander, is
natuurlijk goud waard.
Als ik klaar ben met mijn voorbereiding. En het toernooi is nog niet begonnen: is het dan verstandig om
toch al te gaan zetten?
Als je “gratis” zetjes kan doen dan kost dat inderdaad geen bedenktijd. Maar dat betekent ook dat je een
tegenstander veel moeilijker door zijn vlag gaat krijgen. Het is in correspondentie schaken heel gemakkelijk om
aan veel toernooien deel te nemen. Er zijn zelfs spelers die meer dan 200 partijen tegelijkertijd spelen. Als je dus
voortijdig begint kan je deze veelspelers moeilijker afstraffen.
Hoeveel partijen tegelijkertijd is verstandig?
Het hangt natuurlijk van de hoeveelheid tijd af die je kan vrij maken. Begin eerst met 1 toernooi. Als dat ruim haalt
dan kan je altijd nog voor meer toernooien inschrijven. Veel topspelers houden het overigens bij 1 toernooi.
Waarom slechts 1?
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Hoe meer tijd je in je partijen steekt des groter de kans is dat je meer
punten haalt.
Hoe wordt de bedenktijd geteld?
Bedenktijd wordt geteld in hele dagen. Antwoord je binnen 24 uur dan heb je geen tijd verbruikt, dus 0 dagen
nagedacht.
Wat is het meest gebruikelijke tempo voor een partij?
Het standaard speeltempo is 50 dagen per 10 zetten en alles wat je niet gebruikt gaat mee naar de volgende 10
zetten. Dus als je 35 dagen hebt nagedacht over de eerste 10 zetten dan heb je 65 dagen voor zet 10 tot en met
20.
Ik zie “50 days 24:00” staan. Heb ik nu 51 dagen bedenktijd?
Nee, je hebt 50 dagen bedenktijd. Die “24:00” loopt af naar “00:00”. Ga je daar doorheen dan heb een dag
verbruikt en gaat je bedenktijd naar 49 dagen.
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En als er nul dagen over zijn dan ben je door je vlag gegaan?
Nee, dat denken wel meer mensen, maar je hebt alleen je volledige bedenktijd gebruikt, maar niet meer gebruikt.
Je bent dus niet door je vlag gegaan.
Dus als bij iemand staat “0 days 24:00” is hij niet door zijn vlag?
Klopt, maar nu moet je tegenstander wel steeds binnen 24 uur antwoorden want dan gebruikt hij/zij geen
bedenktijd.

Hoeveel tijd/dagen mag ik aan een zet besteden?
Je mag niet meer dan 40 dagen voor 1 zet gebruiken behalve als je dat tijdig aangeeft. Menu “Game”, “Use 40+
reflection”. Gebruik je meer, zonder dat je dat hebt aangegeven, dan kan de tegenstander de winst claimen of de
tournament director (TD) de partij verloren verklaren. Overigens gaan de tijd 2 keer zo hard lopen als er meer dan
20 dagen is verbruikt.
Dus op dag 21 gaat de klok 2 keer zo hard?
Nee, tijdens dag 21 heb je nog steeds maar 20 hele dagen verbruikt. Pas op dag 22, heb je 21 hele dagen
verbruikt, gaat de klok 2 maal zo hard.
Waarom is die regel ingevoerd?
Vanwege de “dead man defense”. Vroeger gingen sommige mensen, met heel veel bedenkdagen, partijen
eindeloos rekken in de hoop dat de tegenstander tijdens de partij zou overlijden. En zij dus alsnog met het punt
vandoor zouden kunnen gaan.
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Hoeveel tijd/dagen moet ik aan zet besteden?
Ten eerste is het verstandig om een buffer op te bouwen. In het begin speel je sneller omdat je over de eerste
paar zetten niet lang hoeft na te denken. Probeer na 10 zetten 25 of meer dagen over te hebben. Deze dagen
neem je mee naar de volgende 10 zetten. Dus voor zet 11 tot en met 20 heb je 75 dagen bedenktijd.
Waarvoor zijn die 25 extra dagen?
In elke partij heb je 1 of 2 kritieke momenten. Dan kun je deze buffer gebruiken om die stelling(en) grondig, op je
gemak, te bekijken.
En hoe moet ik die andere 50 dagen gebruiken?
Probeer gemiddeld 4 of 5 dagen per zet aan te houden.
Waarom zou ik moeten wachten als ik toch al weet wat ik wil spelen?
Ten eerste is een zet laten “rijpen” iets wat een ervaren correspondentiespeler gebruikt om tot betere zetten te
komen. Als je al een zet hebt bedacht zou het best kunnen, dat als je later op de dag of de volgende dag weer
eens naar de stelling kijkt, je opeens een beter idee krijgt. Ten tweede is het verstandig om langzaam te spelen
om een betere kans te hebben om een toernooi te winnen.
Waarom is dat?
Wanneer spelers merken dat ze geen kans meer hebben om een groep te winnen dan gaat hun motivatie
achteruit en doen ze dus minder hun best! Daar valt dus extra punten te winnen. Vertragen is dus een belangrijk
strijdmiddel.
Zijn er nog meer mogelijkheden om te vertragen?
Het tijdstip om een zet te versturen is heel belangrijk. Als je vlak na het avondeten je zet verstuurt dan kan je
tegenstander diezelfde avond gebruiken om te analyseren. En mogelijk een engine de hele nacht laten rekenen.
Maar als je vlak voor het slapen gaan je zet verstuurt dan zou het best kunnen dat je tegenstander die zet pas
ziet na slaap, school of werk, dus 8-18 uur later. De kans dat je tegenstander een complete dag op gaat
gebruiken is dan groter. Bij toernooien met buitenlanders is het handig om te weten in welke tijdszone iemand zit.
Japan is bijvoorbeeld +9 uur. Als je dan om 18 uur Nederlandse tijd verstuurd dan is het daar dus midden in de
nacht.
Heb je ook tips voor als tegenstanders in tijdnood zijn?
Er zijn spelers die op bepaalde dagen geen zet doen, wegens bijvoorbeeld een clubavond of religieuze redenen.
Dat is soms op te merken als je al een aantal zetten hebt gespeeld. Altijd meegenomen als je de klok kan
aanzetten als iemand er niet is. In het weekend hebben mensen vaak meer tijd. Als je zelf genoeg bedenktijd hebt
dan is verstandiger om pas zondag laat te zetten in plaats van op zaterdag.
Ronald Ritsema
Bron: Juniorenschaak, B.J. Withuis.
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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,
06-13075891, osvschaak@live.nl

Wedstrijdsecretaris:
Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum,
06-36297188, jannesnelleke@home.nl

Communicatie: Gert Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ Doorn,
0343-416667, g.legemaat@planet.nl
Aanmelden voor NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn
Aanmelden voor landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar rekening 1365400 t.n.v.
penningmeester NBC te Elburg, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webservertoernooien tevens
door een email naar Joop Jansen.
Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens bij: Albert Hebels.
Kopij voor de nieuwsbrief of reacties op de nieuwsbrief graag sturen naar: NBCNieuwsbrief@hotmail.nl.
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