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Schaakschakeringen: NBC-Nieuwsbrief  

2e jaargang Nummer 1 Maart 2012 

Beste NBC-leden, 

Hierbij ontvangt u de eerste NBC-Nieuwsbrief van 2012. Deze Nieuwsbrief staat in 

het teken van de algemene ledenvergadering die 14 april a.s. in Utrecht zal 

plaatsvinden. De agenda van de ledenvergadering, de jaarverslagen en de overige 

stukken voor de vergadering zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen. Daarnaast is er, 

zoals te doen gebruikelijk, weer een overzicht van Joop Jansen met betrekking tot de 

stand van zaken in de vriendschappelijke interlands. Ook bevat de Nieuwsbrief weer 

een partijanalyse, deze keer van de hand van Dick van Geet. Hij laat zijn licht  

schijnen over wellicht zijn laatste correspondentiepartij, tegen de Fin Auvo Kuvala. 

De partij werd gespeeld in de vriendschappelijke interland Nederland - Finland. 

De complete inhoudsopgave van deze nieuwsbrief ziet er als volgt uit: 

1. Agenda jaarvergadering 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 2 april 2011 

3. Notulen bijzondere algemene ledenvergadering 3 september 2011 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Jaarverslag van de algemeen wedstrijdleider 

7. Jaarverslag van het bestuurslid publicaties 

8. Aanpassing van het wedstrijdreglement 2012 

9. Inschrijven halve finale World Correspondence Chess Championship 2012 

10. Vriendschappelijke landenwedstrijden 

11. Aankondiging nieuwe vriendschappelijke landenwedstrijden 

12. Webmaster gezocht 

13. Partij: Dick van Geet - Auvo Kuvala (Nederland - Finland 2010-2012) 

14. De laatste partij van Dick van Geet?! 

15. Aanmelden en contact 

Graag ontvangt de redactie reacties op deze Nieuwsbrief. Als u zelf een bijdrage wilt 

leveren aan een volgende Nieuwsbrief stellen we dat uiteraard ook op prijs. U kunt 

uw bijdrage mailen naar  NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 

Veel leesplezier!       Gert Legemaat  

mailto:NBCNieuwsbrief@hotmail.nl
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1. AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 14 april 2012 in het 

Cursus- en Vergadercentrum Domstad, op de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht 

(vlakbij de Jaarbeurs). Aanvang: 13.00 uur. N.B.: De zaal is vanaf 12.30 uur 

geopend! 

1. Opening. 

2. Vaststelling  notulen  van  de  Algemene  Ledenvergadering, d.d. 2 april 

2011 en de bijzondere Algemene Ledenvergadering, d.d. 3 september 2011, 

waarvan publicatie in de Nieuwsbrief nr. 3. 

  3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

  4. Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, algemeen wedstrijdleider en 

publicaties. 

  5. Kascommissie: 

  a) verslag kascommissie 2011. 

   b) benoeming kascommissie 2012. 

  6.  Begroting. 

  7.  Plaatsingscommissie. 

     De plaatsingscommissie bestaat uit een bestuurslid (Jos van Doorn) en ten 

minste drie leden (Cor van Wieringen, René Raijmaekers en John Elburg). 

John Elburg is aftredend en herkiesbaar.  

  8. Bestuursverkiezing. 

 Aftredend en herkiesbaar is en H.P.J. Visser (2
e
 secretaris).    

 Aftredend is Ronald Ritsema en niet herkiesbaar (website).         

9.     Bespreking ingediende voorstellen, o.a. aanpassing wedstrijdreglement. 

 

10. Prijsuitreikingen. 

11. Vaststelling plaats en datum van de volgende Algemene Ledenvergadering 

(in maart of april 2013). 

12. Rondvraag en sluiting. 

NB: (Tegen-)Kandidaten voor de in de punten 5, 7 en 8 genoemde functies en 

voorstellen met betrekking tot punt 9 kunnen tot 30 maart 2012 bij de 

secretaris worden ingediend. 
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2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING           

2 april 2011 

  1. OPENING. 

 Om 14.10 uur opent de penningmeester. de heer W.H. Pommerel Brouwer, de 

vergadering in aanwezigheid van 11 leden, waaronder 3 bestuursleden. 

 De heer Pommerel Brouwer geeft een toelichting, waarom hij en niet onze 

voorzitter, de heer T. de Ruiter, deze vergadering voorzit. Hij leest hiervoor een 

e-mail van de voorzitter voor. "Nu ik aftredend ben is het een goede gelegenheid 

om na vele jaren afscheid van het bestuur te nemen. Ik ben dus niet herkiesbaar. 

Verder moet ik je mededelen dat ik niet in staat ben de ALV op zaterdag 2 april 

bij te wonen. We gaan namelijk van 27 maart t/m 8 april een reis maken naar 

Portugal. Deze reis die we graag willen maken is al twee keer uitgesteld en 27 

maart is onze laatste kans. Ik vind het wel vervelend dat ik verstek moet laten 

gaan, maar het is nu eenmaal zo." 

 Het woord vooraf gaat als regel over het aantal leden en de ontwikkeling daarvan. 

 a)We zijn het afgelopen jaar begonnen met 373 leden. Als we dat in kort 

historisch perspectief plaatsen, is het aantal leden elk jaar afnemend en wel 

met een flink aantal. Op dit moment (eind van het jaar 2010) waren er nog 340 

en de penningmeester heeft de afgelopen week aan 335 leden een brief uit 

doen gaan in verband met de contributie. Dat is 33 minder dan vorig jaar. 

Onze ereleden betalen geen contributie. Van onze leden wonen er 18 in het 

buitenland. Vorig jaar hebben we 6 nieuwe leden kunnen begroeten en hebben 

29 leden bedankt en 11 leden zijn vorig jaar overleden. Wat de contributies 

betreft, heeft na een week 50 % van onze leden al betaald. De verhouding 

Hoofdleden en Dubbelleden is fiftyfifty. Onze overleden schaakvrienden zijn: 

J. Aalbers (Rotterdam), A.A. Aaldijk (Raamsdonk), A.J. Goedkoop 

(Amsterdam), A.M.A. Luca (Utrecht), R.J. Maliangkay (Rotterdam), R.J. 

Meijer (Woerden), G.C. van Perlo (Zwolle), N.J. Rensen (Delft), B. Ockeloen 

(Rotterdam), H.A. Wille (Arnhem) en W.P.J. Wegman. Begin 2011 bereikte 

ons ook het bericht, dat de heer J.J. van Oosterom zijn lidmaatschap opzegde. 

Hij is en blijft erelid van de NBC en dat hebben we hem ook geschreven. 

b) Wat betreft huishoudelijke zaken: Het bestuur komt eens per 2 maanden in 

Amersfoort bijeen. In het afgelopen jaar zijn we 4 keer bij elkaar gekomen. 

Ook het aanpassen van de reglementen valt onder huishoudelijke zaken. De 

heer Van Wieringen is daar intensief mee bezig geweest.  
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c) Van de combinatie Schaakschakeringen & Postduif zijn het afgelopen jaar 12 

uitgaven uitgekomen. Het onderdeel Weblog kende een uitbreiding. We 

kunnen sinds kort ook NBC - Watch raadplegen. 

 De Weblog, beheert  door de heer H. Stallinga, gaat goed. 

d) De KNSB gaat rustig zijn gang. Uw voorzitter gaat nog steeds regelmatig naar 

de bondsraadsvergaderingen van de KNSB. 

 2.  VASTSTELLING NOTULEN ALV d.d. 10 april 2010. 

 De notulen, zoals afgedrukt in Schaakschakeringen, nr. 411 (februari 2011) op 

bladzijde 5 t/m 8, en het documentatieboekje op bladzijde 2 t/m 5, dat op de tafel 

ligt, worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist, de heer H.P.J. 

Visser. 

  3.  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. 

 Berichten van verhindering zijn binnengekomen van veertien leden, namelijk de 

heren R.E. Booy, H.J. van den Bos, P.J.G. Cijs, J.B. van Daatselaar, K.A. Faber, 

R. Feytens, C-P. Gouw, G.K.P. van den Haak, H.R. Heite, G.J. Hooykaas, J.G. 

Koopmanschap, G.J. Kramer, H. Kuiphof, G.J. Marell, B. Mews, W.J. Mooij, 

A.A. van ‘t Riet, T. de Ruiter, H.A.T. Schulenberg, P. Spierenburg, A.C. van der 

Tak en G.J. Timmerman. 

 Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie (de heer R.L. Klinkers), 

die bij agendapunt 5a behandeld zal worden. 

 Van Van Wieringen een aantal voorstellen, waaronder wijziging van het 

Huishoudelijk Reglement (zie agendapunt 9). 

 Van Pommerel Brouwer een voorstel betreffende Schaakschakeringen/ /Postduif 

(zie agendapunt 9). 

 4. JAARVERSLAGEN van SECRETARIS, REDAKTEUR, WEDSTRIJD-

LEIDER, PENNINGMEESTER, LID PUBLIC RELATIONS en LID 

INTERNATIONALE CONTACTEN. 

 Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder vragen goedgekeurd.  

 Na een uitgebreide toelichting wordt ook het jaarverslag van de penningmeester 

goedgekeurd. Om iets aan de terugloop van ons ledenaantal te doen, wordt een 

werkgroep Ledenwerving in het leven geroepen, bestaande uit de heren J.H.E.P. 

Jansen, R.J.E. Ritsema, W.H. van Vugt en W.A. Oudheusden.  

       Het jaarverslag van de Algemene Wedstrijdleider en Publicaties: wordt ook 

goedgekeurd. De heer Jansen is enigszins teleurgesteld over de Weblog. 

 Het jaarverslag van de wedstrijdsecretaris wordt zonder vragen goedgekeurd. 
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  5.  KASCONTROLECOMMISSIE. 

 a) verslag kascontrolecommissie 2010. 

 De heer R.L. Klinkers leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 

"Vanmiddag (22-03-2010) hebben Gerard van den Haak en ondergetekende 

(Roelof Klinkers) ten huize van de penningmeester in Elburg de kas 

gecontroleerd. De penningmeester had zijn zaken voortreffelijk op orde en wij 

hebben alleen maar waardering voor zijn werk. Wij stellen voor om tijdens de 

jaarvergadering hem decharge te verlenen voor het gevoerde beleid." 

 b) benoeming kascontrolecommissie 2011. 

 De samenstelling van de kascontrolecommissie voor het bondsjaar 2011 wordt 

door de vergadering als volgt bepaald: leden zijn de heren R.L. Klinkers 

(Heerenveen) en G.K.P. van den Haak (Haarlem) met als reserve de heer K.A. 

Faber (Zwolle).  

  6.  BEGROTING 2011. 

 De begroting voor 2011 staat afgedrukt in het Documentatieboekje op bladzijde 

15. De vergadering gaat akkoord met deze begroting. Het bestuur vraagt de 

vergadering toestemming om met ingang van 1 januari 2011 een eventuele 

contributieverhoging door te voeren, indien dit nodig is. De vergadering gaat 

hiermee in principe akkoord. 

  7. PLAATSINGSCOMMISSIE. 

 De heer W.H. Pommerel Brouwer (Elburg) wordt opgevolgd door de heer 

R.C.H.(René) Raijmaekers (Geldrop). De vergadering gaat akkoord met zijn 

benoeming.  

  8. BESTUURSVERKIEZING. 

 Aftredend is de heer T. de Ruiter (voorzitter) Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het 

bestuur heeft de heer W.A. (Arjen) Oudheusden hiervoor benaderd. Nadat hij 

zichzelf voorgesteld heeft, verkiest de vergadering hem met 9 stemmen voor en 2 

onthoudingen. 

 De heer Pommerel Brouwer heeft besloten af te treden als penningmeester. Hij 

blijft tot er een opvolger bekend is. 

 De heer Jansen stopt als bestuurslid, maar blijft zijn werkzaamheden wel 

uitvoeren. 

 De heer Visser wil in 2012 stoppen. Omdat in de statuten staat, dat de NBC 5 

bestuursleden moet hebben, is Visser bereid door te gaan als 2
e
 secretaris. 
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  9. BESPREKING INGEDIENDE VOORSTELLEN. 

 De voorstellen van Van Wieringen, betreffende het Wedstrijdreglement, het NBC 

Spelreglement Webserver en het Reglement van de NBC Plaatsingscommissie 

worden goedgekeurd. Zijn voorstel voor wat betreft het Huishoudelijk Reglement 

wordt ook goedgekeurd, met dien verstande, dat artikel 1 blijft zoals het was. 

 Het voorstel van Pommerel Brouwer (op persoonlijke titel) over “het elektronisch 

uitgeven van ons Bondsorgaan” wordt uitvoerig besproken. De vergadering keurt 

dit voorstel goed met 6 stemmen voor, 3 tegen en 2 onthoudingen. 

10. PRIJSUITREIKINGEN. 

 De nieuwe voorzitter reikt twee bekers uit, aan de heer G. Legemaat (winnaar 

KE-12-Webserver) en een voor de heer R.E. Booij (2
e
 plaats KE12-Webserver). 

 De bekers voor de overige prijswinnaars worden per post toegestuurd. 

 De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om de heer A.A. van ’t 

Riet erelid van de NBC te maken. De oorkonde zal hem thuis uitgereikt worden. 

11. VASTSTELLING PLAATS en DATUM  volgende ALV. 

 De datum voor de komende Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op 

zaterdag 14 april 2012. Waar is nog niet bekend. 

12. RONDVRAAG en SLUITING. 

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering 

onder dankzegging voor de aanwezigheid en de bijdragen en wenst ieder een 

behouden thuiskomst. 

Apeldoorn, 22 december 2011 H.P.J.Visser, secretaris 
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3. NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDEN 

VERGADERING  VAN 3 SEPTEMBER 2011 

  1. OPENING. 

 Om 13.00 uur opent de voorzitter en heet de 18 aanwezigen welkom. De 

voorzitter licht het waarom van deze bijzondere algemene ledenvergadering toe. 

Tevens zal de resultaten van de enquête besproken worden. 

  2.  MEDEDELINGEN. 

Afmeldingen zijn binnengekomen van de heren Tom de Ruiter, Rein Thierry, 

G.J. Hooykaas, Cor van Wieringen, Gerard van den Haak, H. Schulenberg en 

Robert Booij.  

  3.  BESTUURSVERKIEZING. 

 De kandidaat-bestuursleden stellen zich in het kort voor aan de vergadering. De 

kandidaat-bestuursleden worden bij acclamatie gekozen. Het nieuwe bestuur zal 

derhalve bestaan uit: 

 Voorzitter: W.A. Oudheusden, 

 Secretaris: A. Hebels, 

 2
e
 secretaris: H.P.J. Visser, 

 Penningmeester: W.H. Pommerel Brouwer, 

 Algemene Wedstrijdleider: J.P.M. van Doorn 

 Wedstrijdsecretaris: J.H.E.P. Jansen, 

 Publicaties: G. Legemaat en R.J.E. Ritsema. 

  4.  WAT VERDER TER TAFEL KOMT. 

 Pommerel Brouwer licht de bevindingen van de enquête toe. Er zijn 330 enquêtes 

verstuurd. De response bedraagt 43%.  Interessant is om te weten, hoe actief zijn 

onze leden. Dat valt eigenlijk tegen, onze bond is sterk aan het vergrijzen. De 

gemiddelde leeftijd is boven de 60. De helft van onze leden schaakt niet of 

nauwelijks meer. Slechts een derde is vrij of zeer actief.  

 Van onze leden is 16% meer gaan schaken, de helft minder en 33% zegt, dat het 

ongeveer gelijk gebleven is. Een aantal leden schaakt minder vanwege het 

gebruik  van de computer, waar men niets van moet hebben.  
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 Een derde onderdeel is onze band met de KNSB. De vraag hierover wordt zeer 

uiteenlopend beantwoord: een derde zegt, hebben we niets mee te maken, een 

derde stelt zich neutraal op en nog een derde zegt, die band moeten we blijven 

houden.  

 Over Schaakschakeringen zijn allerlei ideeën gekomen. Over de frequentie kiest 

de helft eenmaal per maand of eenmaal per 2 maanden, voor een kwart maakt het 

eigenlijk niet uit. Negen leden kiezen heel nadrukkelijk voor een papieren versie 

door het gemis van een computer. 

 Heel opwekkend is het feit, dat 20 leden wil wel geregeld meewerken aan een of 

andere vorm van publicatie, hetzij de website, het zij het nieuwsblad (=14% van 

degenen, die gereageerd hebben). Achttien leden incidenteel, Tien leden zijn 

onduidelijk. 

 De laatste vraag ging over De Postduif. Bijna 80% wil De Postduif blijven 

ontvangen, 14% nee. 1% (=2 leden) zou De Postduif ook elektronisch willen 

ontvangen en 8% is hierover onduidelijk. Over het versturen van ons 

adressenbestand door Visser naar Van Wieringen; de meeste leden (88%) hebben 

daar geen moeite mee, 8% zegt nee en 6 leden zijn niet duidelijk. 

 Uit de vergadering komen enkele vragen over De Postduif en de heer Van 

Wieringen. De heren Leemans, de Visser, Broek, Westera, Klinkers en Vught 

stellen hierover vragen, die door Jansen, Visser en Oudheusden naar tevredenheid 

beantwoord worden. 

 De voorzitter geeft een toelichting over het ICCF-congres in Helsinki (Finland). 

De heren Westera (IM) en Raijmaekers (3
e
 plaats Webchess Open) krijgen hun 

certificaten en medailles uitgereikt. 

  5. RONDVRAAG en SLUITING. 

 Om 14.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en  bedankt iedereen voor hun 

komst naar deze vergadering en wenst hen een behouden thuisreis. In het 

bijzonder wordt de heer Pommerel Brouwer bedankt voor zijn werk betreffende 

de enquête. 

Apeldoorn, 16 november 2011 H.P.J. Visser, secretaris 
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4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Zoals gebruikelijk zult U in dit korte verslag algemeen geïnformeerd worden. De Algemeen 

Wedstrijdleider vertelt u over de georganiseerde wedstrijden en de wedstrijdsecretaris over de 

vriendschappelijke wedstrijden. De financiële aspecten van onze staan in het verslag van de 

penningmeester. Het bestuurslid Publicaties informeert u over de Nieuwsbrieven. 

I. BESTUUR. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2011 traden de heren T. de Ruiter 

(voorzitter) en J.H.E.P. Jansen (wedstrijdsecretaris) af, een dag later gevolgd door de 

heer C.A. van Wieringen (Algemeen Wedstrijdleider en publicaties). Op de ALV 

werd de heer W.A. Oudheusden gekozen tot voorzitter. 

Op de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 3 september 2011 werd een nieuw 

bestuur geformeerd, zie de betreffende notuelen 

Het oude bestuur vergaderde het afgelopen bondsjaar twee maal, telkens in 

Amersfoort, het ad interim bestuur één maal in Apeldoorn en het nieuwe bestuur drie 

maal,  in Elburg, in Amersfoort en in Utrecht. 

II. LEDENBESTAND. 

Aan het begin van het bondsjaar bedroeg het aantal leden 340 en werd afgesloten met 

299 leden, waarvan er 6 in het buitenland woonachtig zijn. 

In de loop van het bondsjaar traden 7 nieuwe leden toe en bedankten 37 leden voor 

hun lidmaatschap. Helaas waren we gedwongen 5 leden af te voeren wegens contribu-

tieschuld. Door overlijden ontvielen ons 6 leden. Evenals in vorige bondsjaren 

boekten we ook dit jaar weer ledenverlies. De afname in dit bondsjaar bedroeg 41. 

III.  SLOT. 

Ondanks het ledenverlies in het afgelopen bondsjaar, is het bestuur hoopvol en 

verwacht, dat het komende bondsjaar voor onze bond en haar leden een goed 

schaakjaar zal worden. 

Apeldoorn, 12 maart 2012     H.P.J. Visser (2e secretaris) 

        

5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

Het financieel verslag over 2011 wordt samengevat in de volgende drie tabellen: 

1. Balans per 31 december 2011, in vergelijking met de balans 2010; 

2. Het exploitatieoverzicht 2011 ten opzichte van de begroting voor 2011; 

3. Begroting 2012, in vergelijking de werkelijke en begrote ontvangsten en uitgaven 

in 2011. Tot slot volgt een korte toelichting. 
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N.B.C. Balans per 31 december 2011 in vergelijking met 2010 

N.B.C: Balans per 31 december 2010 en  2011 

Omschrijving 31-12-2010 31-12-2011 

Gewone betaalrekening 

Bonus spaarrekening 

Kwartaal spaarrekening 

Totaal liquide middelen 

Te ontvangen contributies 

Totaal vorderingen 

Voorraad schaakkaarten 

     6.287 

   26.450 

     5.135 

 

 

        35 

 

 

 

 

     37.872 

 

35                 

140 

         460 

    27.008 

      8.638 

 

 

 

            

 

 

 

    36.106 

 

 

        130 

Totalen Activa         38.047      36.236 

Declaraties Bestuur 

Schaakschakeringen 

ICCF 2010, resp. 2012 

ICCF Rekening Courant 

Totaal nog te betalen 

Contributies vooruitbetaald 

Vooruitbetaalde schaakkaarten 

Ger van Perlo Fonds 

 

Apparatuur fonds 

Algemene Reserve 

Resultaat lopend jaar 

Totaal Eigen Vermogen 

 

          153 

       4.200 

          111 

       1.457 

 

         140 

13     

  1.026 

 

           86 

     29.591 

       1.270 

 

 

 

 

      5.921 

 

      

 

      1.171 

 

 

 

     30.947 

     937 

         0   

         0 

     905 

 

       95 

0                    

899 

 

     298 

30.000  

  3.102 

 

 

 

 

    1.842 

 

 

 

       994 

 

 

 

   33.400 

 

Totalen Passiva      38.047     36.236 
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Exploitatieoverzicht 2011 

N.B.C: Overzicht Baten en Lasten 2011 

Omschrijving Begroting 2011 Reëel 2011 Verschil 

Contributies 

Donaties 

Interest 

Opbrengst schaakkaartjes 

ICCF Direct Entries 

   10.000 

        350 

        400 

            0 

        250 

   9.883 

      764 

      761 

          2 

      248 

-    111 
+      414 

+      361 

+          2 

-       2 

Totaal Baten    11.000     11.658        +     658 

Reis- en vergaderkosten 

Kantoorbenodigdheden 

Porti- en telefoonkosten 

Internet- en e-mailkosten 

Diverse kosten 

       500 

       150 

       600 

       400 

         50 

      1.230 

         255 

         801 

         601 

           58 

      +      730 

      +      105 

      +      201 

      +      201 

      +          8 

Totaal bestuurskosten       1.700       2.945       +   1.245   

Schaakschakeringen       4.800          744 - 4.056 

Totale kosten Schaakschakeringen       4.800           744 - 4.056 

Afdracht KNSB 

Kosten betalingsverkeer 

Kosten prijzen 

Diverse kosten ICCF 

Diverse kosten 

Vergaderkosten 

      2.500 

         300 

         100 

      1.500 

         100 

             0 

      2.326 

         164 

         163 

      1.258 

         193 

         763  

-    174 

-    136 
+         63 

-    242 
      +         93 

      +       763 

Totaal overige kosten       4.500       4.867       +       367 

Totaal lasten     11.000       8.556    

(saldo 3.102) 

- 2.444 
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Begroting en werkelijke kosten 2011,  plus de begroting voor 2012 

N.B.C: Begroting 2011 

Omschrijving Begroting 2011 Reëel 2011 Begroting 2012 

Contributies 

Donaties 

Interest 

Opbrengst schaakkaartjes 

ICCF Direct Entries 

  10.000 

       350 

       400 

           0 

       250 

   9.883 

      764 

      761 

          2 

      248 

    9.500 

       500 

       500 

           0 

       250 

Totaal Baten   11.000   11.658   10.750 

Reis- en vergaderkosten 

Kantoorbenodigdheden 

Porti- en telefoonkosten 

Internet- en e-mailkosten 

Diverse kosten 

        500 

        150 

        600 

        400 

          50 

    1.230 

       255 

       801 

       601 

        58 

    1.000 

       250 

       750 

       500 

       100 

Totaal bestuurskosten      1.700     2.945     2.600 

Schaakschakeringen 

Website 

     4.800 

           0  

       744 

           0 

     1.250 

     2.300 

Totale kosten Publiciteit      4.800        744      3.550 

Afdracht KNSB 

Kosten betalingsverkeer 

Kosten prijzen 

Kosten ICCF 

Diverse kosten 

Vergaderkosten 

     2.500 

        300 

        100 

     1.500 

        100 

            0 

     2.326 

        164 

        163 

     1.258 

        193 

        763 

     2.400 

        200 

        150 

     1.500 

        100 

        250  

Totaal overige kosten     4.500      4.867      4.600 

Totaal lasten   11.000      8.556     10.750 

Begrotingsoverschot            0      3.102             0 
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Toelichting op het financieel jaarverslag N.B.C. over 2011 

Verhouding met ICCF 

De verhouding met ICCF hebben we boekhoudkundig vereenvoudigd en 

gestroomlijnd. Ontvangsten van onze leden voor toernooien in 2011 en de te betalen 

ICCF factuur over 2011 boekten we in hetzelfde jaar. De rekening van ICCF/Europa 

en ICCF/Wereld komen op dezelfde rekening 'kosten ICCF'. De derde kostenpost is 

de uitgave voor het jaarlijkse ICCF congres, dat door onze voorzitter als ICCF 

gedelegeerde wordt bezocht. 

De inschrijftarieven zijn door ICCF verder verlaagd en lopen in de pas met het N.B.C. 

tarief. 

Resultaat lopend jaar 

Ondanks de terugloop van het aantal leden -  de vergrijzing zet door en de aanwas van 

nieuwe leden valt tegen -  hebben we een aanzienlijk positief saldo van € 3102! Het 

overschot is het gevolg van meer inkomsten (€ 658), en veel minder uitgaven (€ 

2.444,--).  Voorwaar een mooi resultaat! 

Aanwending batig saldo 

Het bestuur stelt voor het batig saldo van € 3.102 aan te wenden als volgt: 

->  professionele ontwikkeling van de website   € 2.900; 

->  restant toevoegen aan apparatuurfonds t.b.v.€     202. 

De Algemene  Reserve, vorig jaar opgehoogd naar € 30.000, is dermate gezond dat 

opnieuw geen contributieverhoging nodig wordt geacht, mede door een voor 2012 

sluitende begroting. 

Vergelijking Balans 2011 en 2010 

Ons Eigen Vermogen is toegenomen met € 2.500, tot € 33.400. De verdeling van de 

bedragen over de betaalrekening en de nieuwe spaarrekeningen  is gunstiger: zo 

weinig mogelijk op de betaalrekening en zo veel mogelijk vast op de bonus 

spaarrekening met de hoogste rente. 

Voor het Ger van Perlo toernooi hebben we nog bijna € 900 aan prijzengeld in de pot. 

Vergelijking Baten en Lasten 2011 met de begroting 2011 

We hebben € 658 meer ontvangen dan begroot en danken onze leden voor hun 

donaties en de bank voor de bonusrente. De uitgaven waren per saldo bijna € 2.500 

lager dan de begroting. De grootste kostenbesparing kon worden gerealiseerd door 

Schaakschakeringen zo veel mogelijk per mail toe te zenden. Hierdoor is € 4.000 

bespaard op druk- en verzendkosten.  
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De bestuurskosten waren aan de hoge kant door een groter bestuur en de extra reis- en 

vergaderkosten. Ook is er in september een bijzondere Algemene Ledenvergadering 

geweest om het nieuwe bestuur te installeren, waardoor extra vergaderkosten zijn 

gemaakt. 

Begroting 2012 

De begroting voor 2012 is sluitend en goed vergelijkbaar met 2011. De grootste 

afwijking is een nieuwe post, voor de professionele ontwikkeling van onze Website. 

De site kan uit het budget van 'Publiciteit' bekostigd worden, omdat de kosten voor de 

Nieuwsbrief afnemen. Werd in het verleden de helft van het totale budget gebruikt 

voor publiciteit, nu is dat een derde en voor 2013 hopen we op een kwart. Het geld dat 

zo vrijkomt, kan in de toekomst worden gebruikt voor schaakcorrespondentie 

toernooien en werving van nieuwe leden.  

Wim Pommerel Brouwer, penningmeester N.B.C. 

 

6. JAARVERSLAG ALGEMEEN WEDSTRIJDLEIDER 

In het jaar 2011 is er in de eerste 8 maanden van het jaar het nodige op bestuurlijke 

vlak gebeurd, met name na en door het aftreden van de heer van Wieringen. 

Ondergetekende heeft de taken van Algemeen Wedstrijdleider in september van het 

jaar 2011 overgenomen.  De eerste tijd was vooral onderzoeken hoe alles werkt. Eind 

november heb ik samen met Joop Jansen de eerste groep gestart en de mogelijkheid 

geopend om in een twee  toernooitjes mee te spelen. Jong tegen Oud kon helaas niet 

door kon gaan vanwege te weinig belangstelling. Het NoPc toernooi is beperkt 

gebleven tot een klein groepje postschakers. In de bestuursvergadering is gesproken 

over een nieuwe structuur van de NBC wedstrijden. Met een aantal mensen is via mail 

en telefoon gesproken. Een concept vindt u in deze Nieuwsbrief. Van de heer Van 

Wieringen heb ik geen informatie kunnen krijgen. Het gevolg is weinig informatie 

over de eerste negen maanden. Wel staan op de site van de ICCF wat gegevens. 

G van Perlo Memorial A 

Hier hebben de Tsjechen de koppositie en staat Nederland op de 4 plaats. Op bord 3 

staat Jeroen van Gool op de tweede plek met nog kans op de eerste. Prima prestatie. 

G van Perlo Memorial B 

Hier staat Duitsland 2 op kop en Nederland op een 5 plaats. Op Bord 1 en 4 zijn prima 

prestaties verricht met Hans Ypma op bord 1 met een tweede plek en Ad Poffers op 

bord 4 ook met een tweede plek. 
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KE 13 

In KE 13 heeft onze voorzitter Arjan  Oudheusden reeds de overwinning behaald met 

9,5 uit 11 en nog 1 lopende partij. Gert Legemaat staat op de tweede plaats met 8 

punten uit 12 wedstrijden. 

Gelukkig zijn het niet alleen maar bestuursleden die de prijzen veroveren. Jan Bart 

van Daatselaar heeft de derde plek veroverd met 7,5 uit 12. Cor van Wieringen kan in 

punten nog gelijkkomen. Hij moet dan wel de partij tegen Ralph Keijzer winnen. 

C. van Wieringen – A. Oudheusden KE13 

1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Nf3 Nc6 7.Bc4 dxe5 8.Nxe5 e6 

9.Nxc6 bxc6 10.Nc3 Be7 11.O-O O-O 12.Re1 a5 13.Qe2 Nb6 14.Be3 Nxc4 15.Qxc4 

Qd6 16.Ne4 Qd5 17.Qc2 Rd8 18.Nc3 Qf5 19.Qxf5 exf5 20.d5 cxd5 21.Bb6 Rd7 

22.Nxd5 Rxd5 23.Rxe7 Be6 24.Be3 h6 25.Rc7 a4 26.a3 Rb8 27.Rc2 g5 28.f4 f6 

29.Re1 Kf7 30.Kf2 Rd3 31.Ree2 Bd5 32.Red2 Be4 33.Rxd3 Bxd3 34.Rd2 Be4 

35.Ba7 Rb7 0.5-0.5 

K46 en K47 

Deze toernooien zijn gestart op 11 juli en 21 november 2011. In deze groepen is nog 

geen zinnig woord over de eindstand te zeggen, dus we wachten maar af. 

De 60 + kampioenschappen 

Op 1 maart zijn maar liefst 3 finales gestart. In Web Finale 2011 eindigde A. van der 

Peut met 5 uit 6 op de eerste plaats. In Web Finale 2010 eindigde H. Ypma als eerste 

met 4.5 uit 6. De post finale 2011 was een prooi voor P. Spierenburg. De post finale 

2010 is begonnen op 5 september 2010, maar die kan nog alle kanten op. 

Overige groepen 

In H-479 post heeft F.D Faber de eerste plaats behaald. In het Mini NBC groepje 

heeft Jelle van de Braak de eerste plaats. KW2011 is nog geheel open. 

Alle groepen zijn nog door C. van Wieringen opgestart, op K 47 na. 
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Internationaal 

 

We hebben een aantal leden met de titel van GM, SIM, en IM. Ze zijn actief of inactief(i). 

Tevens staan er spelers op die niet meer onder ons zijn(†). 

 

370241   GM  Oosterom, Joop J. van 254 2708 M   

370930   GM  Langeveld, Ron A. H. 124 2681 M   

370249   GM  Timmerman, Gert Jan 196 2659 M   

370921   GM  Hoeven, David A. van der 126 2629 M   

370230   GM  Geet, Dr. Dick Daniël van 73 2612 M   

370055   GM  Ouden, Ir. A. den 39 2569 M  i  

370040   GM  Kramer, Haije J. 73 2568 M  †  

370167   GM  Idema, Dr. Abram A. 138 2564 M  i  

370351   GM  Gouw, Carol-Peter Th. 169 2550 M   

370374   GM  Maliangkay, Rudolf J. 226 2539 M  †  

370367   GM  Plomp, Michiel P. 392 2538 M   

370913   GM  Unen, J. (Hans) van 469 2531 M   

370082   GM  Wiersma, Tjalling J. 92 2523 M  i  

370068   GM  Smit, Dick 219 2519 M  †  

370191   GM  Boll, Peter Albertus I. M. 144 2493 M  i  

370247   GM  Kuiper, Jacques 245 2492 M   

370197   GM  Seewald, Piet C. 79 2481 M  †  

370049   GM  Mulder van Leens Dijkstra, Kornelis Dirk 232 2468 M  †  

370057   GM  Perlo, Gerardus C. van 263 2432 M  †  

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370241
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370930
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370249
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370921
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370230
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370055
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370040
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370167
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370351
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370374
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370367
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370913
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370082
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370068
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370191
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370247
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370197
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370049
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370057


17 
 

370010   GM  Bouwmeester, Hans 104 2422 M  i  

370101   GM  Sarink, Hendrik Bartus 349 2214 M  i  

370217   SIM  Pillhock, U. Dietmar 197 2536 M  †  

370394   SIM  Hotting, Arend 234 2520 M  i  

370143   SIM  Mooij, Walter J. 263 2513 M   

370723   SIM  Vlasveld, W. Martin 234 2498 M   

370240   SIM  Tulfer, Paul M. 51 2493 M   

370177   SIM  Raijmaekers, René C. H. 593 2485 M   

371002   SIM  Kruis, Rob P. 71 2472 M   

370722   SIM  Tsoukkerman, Boris Z. 135 2450 M   

370325   SIM  Jansen, Joop H. E. P. 388 2445 M   

371050   SIM  Westera, Bert 98 2438 M   

370377   SIM  Hebels, Albert 249 2421 M   

370719   SIM  Tazelaar, H. J. A. (Louk) 127 2409 M   

379211   SIM  Pommerel Brouwer, Wim H. 471 2400 M   

370805   SIM  Houwen, Piet J. van der 313 2398 M  i  

370376   SIM  Schroeder, Marc J. P. G. 221 2393 M   

370379   SIM  Groot, Adri de 409 2386 M   

370602   SIM  Waard, Jos A. M. de 264 2321 M   

370165   SIM  Sprenger, Dr. Ernst Hendrik 438 2170 M  †  

370058   IM  Planta, Prof. Rudi Johannes 36 2532 M  †  

370161   IM  Manen, Drs. Gerben M. van 49 2518 M  i  

370213   IM  Mooren, Leonardus C. J. M. 84 2510 M  †  

370742   IM  Langenberg, Christ W. M. van de 59 2504 M  i  

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370010
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370101
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370217
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370394
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370143
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370723
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370240
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370177
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371002
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370722
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370325
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=371050
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370377
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370719
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=379211
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370805
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370376
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370379
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370602
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370165
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370058
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370161
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370213
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370742
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370266   IM  Rakhorst, Wim W. J. 78 2491 M   

370215   IM  Buisman, Albert 66 2490 M  i  

370238   IM  Overveld, Ronald 67 2485 M  i  

370107   IM  Tak, Abraham C. van der 40 2477 M  i  

370180   IM  Temmink, Henk H. 111 2468 M  i  

370889   IM  Remmel, Tim 47 2464 M  i  

370004   IM  Ballon, Günther Jan 167 2451 M  i  

370021   IM  Groeneveld, Cornelis 48 2451 M  †  

370138   IM  Roos, Drs. Piet 152 2451 M  i  

370204   IM  Peters, Antonius P. H. (Toon) 44 2445 M  i  

370914   IM  Bos, Henk J. van den 181 2441 M   

370028   IM  Hölscher, H. G. J. 118 2425 M  †  

370242   IM  Egmond, Rogier M. van 53 2424 M  i  

370371   IM  Frederiks, Rob W. 131 2424 M  i  

370677   IM  Stuart, Antoon J. 360 2410 M  i  

370164   IM  Boom, Wim H. 150 2400 M  i  

370597   IM  Hage, Henk H. 141 2400 M  †  

370721   IM  Jong, Peter J. J. de 196 2393 M   

370287   IM  Helsloot, Jan S. 71 2388 M  i  

370145   IM  Staal, Drs. Jacob 119 2388 M   

370248   IM  Willigen, Jan Willem van 397 2387 M   

370972   IM  Ritsema, Ronald J. E. 157 2386 M   

370162   IM  Nienhuis, Kier H. 177 2380 M  †  

370119   IM  Molenbroek, Hans 182 2371 M  †  

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370266
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370215
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370238
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370107
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370180
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370889
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370004
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370021
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370138
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370204
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370914
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370028
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370242
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370371
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370677
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370164
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370597
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370721
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370287
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370145
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370248
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370972
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370162
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370119
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370218   IM  Weyerstrass, Ronald 267 2358 M   

370291   IM  Boschma, Bouwe 586 2338 M   

370300   IM  Hendriks, Richard V. 179 2323 M  i  

370117   IM  Notten, A. M. (Toon) 394 2322 M  i  

370070   IM  Steijn, Klaas 95 2304 M  †  

370906   IM  Legemaat, Gert 547 2287 M   

370368   IM  Lambers, Gerrit Hans 162 2284 M  i  

370234   IM  Wieringen, Cor A. van 566 2197 M   

370201   IM  Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 283 2105 M   

 

Om alle spelers die internationaal actief zijn te vermelden zou een boekwerk vergen. Voor 

nadere informatie verwijs ik u graag naar de website van Cor van Wieringen. Via NBC watch 

kunt u de spelers, groepen en toernooien bekijken. 

Wij beperken ons tot de grote toernooien, Worldcup en Olympiade.  

 

Wereldkampioenschappen 

WC 26 Finale R. Langeveld met 9.5 uit 14 met 2 partijen open 

WC 27 Finale H. van Unen met 7 uit 14 met 2 partijen open 

WC 35 Pre 11 G. Legemaat 5.5 uit 14 

WC 35 Pre 12 J.W. van Willigen 6 uit 10 

WC 35 Pre 13 B. Boschma 5.5 uit 11 

WC 35 Pre 14 J. de Waard 3.5 uit 13 

 

Olympiade 17 

Nederland staat hier op de 9 plaats. 

Bord 1 J. van Oostrum    5.5 uit 12 

Bord 2 G.J. Timmerman 4.5 uit 12 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370218
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370291
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370300
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370117
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370070
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370906
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370368
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370234
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=370201
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Bord 3 R. Langeveld 6.5 uit 12 

Bord 4 D. van der Hoeven 6.5 uit 12 

Bord 5 M. Plomp 5.5 uit 12 

Bord 6 R. Maliangkay is vervangen door P. Tulfer 4.5 uit 12 

 

Algemeen wedstrijdleider,  Jos van Doorn 

  

 

7. JAARVERSLAG  VAN HET BESTUURSLID PUBLICATIES 

 

In het recente verleden werden “Schaakschakeringen”, het officiële orgaan van de NBC en 

“de Postduif”, een privé-initiatief van Cor van Wieringen, gemeenschappelijk gepubliceerd. 

Na de algemene ledenvergadering van april 2011 kwam er een einde aan deze wijze van 

publiceren. Sinds oktober 2011 vinden publicaties van de NBC plaats via een (digitale) 

nieuwsbrief. Inmiddels is er 3x een nieuwsbrief verschenen: de eerste in oktober 2011, de 

tweede in december 2011 en de derde (deze) in maart 2012. De eerste nieuwsbrief is aan alle 

leden nog per post verstuurd, het versturen per post is daarna zo veel mogelijk afgebouwd. 

Uitsluitend die leden die expliciet aangeven daar behoefte aan te hebben ontvangen de 

nieuwsbrief nog per post, de overige leden ontvangen de nieuwsbrief per email. 

Behalve aan de nieuwsbrief is er (met name in de persoon van de voorzitter) ook stevig 

ingezet op het tot stand brengen van een nieuwe “huisstijl” en een nieuwe website. 

Momenteel wordt hier nog hard aan gewerkt, de nieuwe website zal waarschijnlijk in april 

“on line” gaan. 

 

Gert Legemaat 

 

8. AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT 2012 

 

Redengeving 

Door de opkomst van het e-mailschaak en daarna de webserver wordt het postschaak steeds 

meer naar de achtergrond gedrongen. Voor een afzonderlijk postkampioenschap zijn 

tegenwoordig te weinig deelnemers,  zo ook voor het zelfstandig voortbestaan van de M, H en 

Open Klasse. 

Uitgaande van de tekst in het wedstrijdreglement 2011 stelt het bestuur voor de onderdelen 3 

(Nationaal kampioenschap) en 4 (Kwalificatiewedstrijden)  te vervangen door onderstaande 

tekst. Toegevoegd wordt een nieuw onderdeel 5 (Algemene wedstrijden).  
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3 Nationale kampioenschap  

Er zijn twee kampioenschappen: het nationale kampioenschap (NK) en het 

veteranenkampioenschap (VK). Voor deelname is het lidmaatschap van de NBC vereist en de 

Nederlandse nationaliteit. Partijen worden op de webserver en volgens het webserver 

reglement gespeeld. De inschrijving en sluitingstermijn zal via de Nieuwsbrief en website 

aangekondigd worden. 

3.1. Nationale kampioenschap (NK) 

Tot het NK heeft toegang de Nederlandse correspondentiespeler die een rating heeft van 

minimaal 2200 in het jaar van inschrijving, of in het bezit is van een ICCF meestertitel (IM / 

SIM / GM) en een rating van minimaal 2300. 

Ieder even jaar in juni gaat een nieuw kampioenschap van start met twee kwalificatiegroepen 

van tenminste zeven deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit minimaal 13 

spelers. De winnaar is correspondentieschaakkampioen van Nederland. 

De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per ronde apart bekend gemaakt. 

3.2. Veteranenkampioenschap (VK) 

Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving minimaal 60 

jaar en hebben tenminste een rating van 1900. 

Ieder oneven jaar in april begint een nieuwe cyclus met twee kwalificatiegroepen van 

tenminste vijf deelnemers die een voorronde spelen. De finale bestaat uit minimaal 7 spelers. 

De winnaar is veteranenkampioen correspondentieschaak van Nederland. 

De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per ronde apart bekend gemaakt. 

4 Kwalificatiewedstrijden  

Kwalificatiewedstrijden worden gehouden voor zowel het nationale kampioenschap als het 

veteranen kampioenschap. 

4.1. Nationale kampioenschap (NK)  

Er worden twee kwalificatiegroepen gevormd van tenminste 7 spelers die 1 voorronde spelen.  

De nummers 1 tot en met 4 uit iedere groep gaan door naar de finale.  

Een directe kwalificatie voor de finale is mogelijk voor een meester (IM / SIM / GM) bij 

ICCF met een elo rating van tenminste 2300, of  NK kampioen van een van de drie laatste 

finales. 

De finale bestaat uit tenminste 13 spelers. 



22 
 

Bij een even aantal spelers volgt toevoeging met de beste nummer 5 uit de voorronde. 

Bij te weinig directe kwalificaties volgt aanvulling vanuit de voorrondes. 

4.2. Veteranenkampioenschap (VK) 

Er worden twee kwalificatiegroepen gevormd van tenminste 5 spelers die 1 voorronde spelen.  

De nummers 1 tot en met 3 uit iedere groep gaan door naar de finale.  

Een directe kwalificatie voor de finale is mogelijk voor een meester (IM / SIM/ GM) bij 

ICCF, of  VK kampioen van een van de drie laatste finales. 

De finale bestaat uit tenminste 7 spelers. 

Bij een even aantal spelers volgt toevoeging met de beste nummer 4 uit de voorronde. 

Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen van twee voorrondegroepen, dan wordt 

direct de finale gespeeld. 

5 Algemene wedstrijden 

Na de algemene ledenvergadering (ALV) van 2012 vervallen de K-groepen en daarmee het 

postkampioenschap vanwege een te gering aantal deelnemers en de opkomst van de 

webserver. Dat geldt ook voor de M, H en Open Klasse. De onderverdeling vervalt en 

hiervoor in de plaats komen de 'Algemene wedstrijden', per post en webserver. Voor 

deelname is geen bijzondere kwalificatie vereist, afgezien van het lidmaatschap van de N.B.C. 

en wordt elo verwerking toegepast. 

De groepen bestaan uit vijf of zeven spelers, worden volgens het post - of webserver 

reglement gespeeld en kunnen elk moment beginnen. 

9. INSCHRIJVEN VOOR SEMI FINALS WORLD 

CORRESPONDENCE CHESS 2012 CYCLE 

Beste Leden, 

Spelers die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de halve finale van WCCC 2012 doen en 

ook daadwerkelijk willen meedoen kunnen zich aanmelden bij Joop Jansen of Jos van Doorn. 

Graag de inschrijftermijn in acht houden en daarbij rekening houden met het feit dat wij ook 

wat tijd nodig hebben. De kosten zijn terug te vinden in nieuwsbrief 2. 

Groet, Jos van Doorn, algemeen wedstrijdleider 
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Gian-Maria Tani 

Title Tournaments Commissioner 

E-mail: gmtani@iccf.com  

 

WORLD CORRESPONDENCE CHESS CHAMPIONSHIP 2012 CYCLE 

SEMI-FINALS                

Following the decisions of the ICCF Congress 2010, all Semi-Final Sections of the 

Correspondence Chess Championship shall start on the same day and only once per year. 

All entries will be accepted according with ICCF Tournament Rules valid as from January 1
st
, 

2012, to be received not later than April 30, 2012.  The start date is June 10, 2012.  

Member Federations Nominations (MFN) for the Semi-Finals should be submitted before 

April 30, .2012. After this date, there will be no further MFN’s for the whole of 2012. 

MFN for 2012 cannot be used for 2013 WC Cycle. 

For MFN, rating numbers will be taken from the ICCF Rating List as at April 1, 2012 and / 

or from the current FIDE Rating List. 

Semi-Finals normally have 13 players with the possibility for the TTC to extend them to 15 or 

17 players if appropriate in special situations. 

If the number of the entries won’t be a multiple of 13, the players who have been entered 

according to points 1.2.1.(j) and (k) and who have the lowest ICCF ELO rating won’t be 

admitted to the Semi-Finals. 

Players entering more than one section will be accepted only to fill vacancies. 

All entries must include the following: 

Name of the player, ICCF ID number, address (email and/or postal where relevant), country 

code. 

It is also mandatory that the qualification right under Tournament Rules 1.2 should be 

specified for each entry. 

The ICCF Executive Board asks that all ICCF Delegates ensure that this important 

information is made available in all national CC magazines and websites. It is the 

responsibilty of Delegates to ensure that all players are made aware of these arrangements. 

Any questions and/or requests for clarification should be directed to the ICCF Title 

Tournaments Commissioner, Gian-Maria Tani gmtani@iccf.com.  

mailto:gmtani@iccf.com
mailto:gmtani@iccf.com
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Appendix. Section 1.2 of the Tournament Rules 

1.2 Semi-Finals of the World Correspondence Chess Championship   

 1.2.1 The following will be entitled to enter a Semi-Final:   

(a)  the participants in one of the previous or running Finals if they have not earned a     

higher qualification   

(b)  the  participants  in  one  of  the  previous  or  running  Candidates'  Tournaments  

who have scored at least 50%  of the possible  points if they have not earned  a 

higher qualification   

(c)  the participants in the previous or running Semi-Finals who scored at least 60% of  

the possible points but did not qualify for the Candidates' Tournament   

(d)  the first and second placed players from a Preliminary section   

(e)  the participants in a Final of the ICCF World Cup Tournament who achieved at 

least 60% of the possible points   

            (f)  the participants in the previous or running acknowledged Zonal Championships of 

                 Category IX or higher who scored at least 60% of the possible points. 

            (g)  the two top finishers from the acknowledged Zonal Championships of the 

                  tournament Category VIII or below. 

(h)  those players, who, at the time of nomination have ratings of 2400 and higher, are  

entered through their own national organisation. (Please note players do not have 

an automatic right to be nominated if their rating fits this category. Each 

federation is only allowed a small limited number of nominations. Please contact 

your ICCF National delegate if you wish to be considered)   

(i)  the holders of the Correspondence Chess International Master title with fixed 

ratings above 2500 (*) 

(j)  the holders of the Correspondence Chess Senior International Master title with 

fixed ratings above 2450 (*) 

(k) the holders of the Grandmaster Title with ratings above 2400 (*) 

(l)  those players who have a fixed rating above 2550.   

(*)  ELO ratings used in these Rules refer to any of those rating lists published in the 

preceding 12 months when submitting the entry to the TTC. 
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10.  VRIENDSCHAPPELIJKE LANDENWEDSTRIJDEN 

Hier weer een update betreffende de vriendschappelijke wedstrijden.  

Het is een combinatie van het totale overzicht voor 2011 en een update sinds onze laatste 

nieuwsbrief. Ik zal met de wedstrijden beginnen die zowel een post(alleen) of  als een 

post/webservermatch van start zijn gegaan. 

Duitsland 

Deze match, nog onder de bezielende leiding van onze Nol van ’t Riet van start gegaan, 

eindigde in 2011. Vele partijen waren al lang beëindigd, omdat ze per e-mail werden 

gespeeld, andere, waaronder die van mezelf, duurden tot half 2011 voordat ze werden 

beëindigd. Een échte postmatch was ten einde. Hier het overzicht van de totale match.  

 

GER-NED 

2008 P 
Germany - Netherlands (postal) TD Jansen, Joop H. E. P. 

Board Germany 
Whi

te 

Bla

ck 

Whi

te 

Bla

ck 
Netherlands 

Board 1 
SIM Mokrys, Christian-Peter 

2522 
½ ½ ½ ½ 

SIM Jansen, Joop H. E. P. 

2465 

Board 2 Schulze, Joachim 2455 ½ 0 1 ½ 
IM Vlasveld, W. Martin 

2457 

Board 3 Beykirch, Wolfgang 2435 1 1 0 0 IM Staal, Drs. Jacob 2435 

Board 4 IM Fiensch, Günter 2392 ½ ½ ½ ½ Wansink, J. (Hans) 2411 

Board 5 
Storkebaum, Dr. Karl-

Heinrich 2309 
½ ½ ½ ½ Heite, H. Remco 2354 

Board 6 Schmandt, Günter 2275 1 1 0 0 Haas, Ron M. de 2273 

Board 7 Schwertel, Gottfried 2288 0 ½ ½ 1 Velker, Wim 2244 

Board 8 Schulze, Günter 2214 0 1 0 1 Thierry, Rein D. J. 2225 

Board 9 Fels, Bernhard 2181 ½ 0 1 ½ Groot, Peter J. A. 2196 

Board 10 Krüger, Dieter 2135 ½ 0 1 ½ 
Schulenberg, Henk A. T. 

2130 

Board 11 Sellerie, Hans-Jürgen 2122 1 1 0 0 
Kerssemakers, H. J. M. 

2129 

http://www.iccf-webchess.com/EditTeam.aspx?team=4588
http://www.iccf-webchess.com/EditTeam.aspx?team=4589
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15688
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15689
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15690
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15691
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15692
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15693
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15694
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15695
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15696
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15697
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15698
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Board 12 Beringer, Jens 2085 ½ ½ ½ ½ Rotte, Peter 2103 

Board 13 Grube, Frank 2049 -
C
 -

C
 -

C
 -

C
 

Meggelen, A. (Bram) van 

1980 

Board 14 Demharter, Georg 1860 ½ ½ ½ ½ Aaldijk, Aart A. 1813 

Board 15 Gebauer, Dr. Giesbert 1800
P
 0 0 1 1 Broek, Thomas 2215

F
 

Board 16 Staus, Hans-Peter 1800
P
 1 1 0 0 Schellens, Marcel 1800

P
 

 

Nog voordat deze match beëindigd werd, hadden de voorzitters van onze verenigingen elkaar 

al uitgedaagd. Zoals de meesten weten is deze match, voor heden ten daagse begrippen, aan 

zeer veel borden gestart. Nochtans niet de grootste match in onze historie zoals uit de 

overzichten van Nol is te herleiden! 

In de webservermatch kwamen natuurlijk al weer uitslagen binnen, voordat ik ook maar 

enkele zetten gedaan had. Sommige zien het webserverschaak als een veredeld vluggertje! 

Maar soms levert dat ook nog mooie partijen op (zie verderop!). Jaap Niewold, die wel drie 

matchen tegelijk wilde spelen heeft alle drie de matchen al beëindigd!  

Hans Kemperman heeft zijn tegenstander tweemaal weten te verslaan. BRAVO! 

Finland 

De postwedstrijd, met nog één partij van Wim Velker open, verliezen we. Het is al 10-7 voor 

de Finnen.  

Echter de Webserverwebstrijd gaan we winnen! Ook hier is nog één partij lopend. Onze 

postkampioen,  Jeroen van Gool, over wie in een volgende Nieuwsbrief een artikel zal 

verschijnen, is aan het proberen nog een extra punt te sprokkelen! Dit is nog eens vechten! 

30½-24½ is een hele mooie stand! 

Aan het eind van mijn bericht staat de partij van Dick van Geet. Zijn laatste 

correspondentiepartij, zo schrijft hij. Natuurlijk bijzonder jammer voor zo een groot schaker! 

Voor ons, nieuwsgierige en leergierige mensen heeft hij de partij tegen de Fin Kuvala van  

aantekeningen voorzien (zie verderop in deze Nieuwsbrief!). 

Spanje 

Gelukkig had Spanje ook nog enkele postspelers. Het valt niet mee om nog “postlanden” te 

vinden. Ik weet dat Duitsland wederom geïnteresseerd is in een match. Maar bijvoorbeeld een 

groot land als Italië, die nu aan meer dan 200 (!!) borden gaat spelen tegen Duitsland geeft 

aan niet geïnteresseerd te zijn in een postmatch!  

 

http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15699
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15700
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15701
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15702
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=15703
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Tegen Spanje staan we in de match met 1½-½ achter. Nog niet veel van te zeggen dus. In de 

webservermatch, staan we ook op een lichte achterstand.  Op vele borden wordt bijzonder 

felle strijd geleverd! Het voordeel is als je eens een keer wilt kijken dat deze partijen goed te 

volgen zijn. Ondanks dat er een vertraging is….Mijn voorkeur gaat uit naar “live” te volgen 

partijen. Dat is nog veel leuker! Maar ik geef toe dat niet iedereen het fijn vindt om zo 

“bekeken” te worden! 

Zweden 

Een wedstrijd gestart door Nol en overgenomen door ondergetekende. Op het 1
e
 bord had ik 

een bijzonder prettig contact met Per Söderberg, GM, en al vele jaren zeer gewaardeerd lid 

van de vergadering van de ICCF. Hij praatte me bij (en hoopte dat ik ook zou komen naar de 

vergaderingen) over alles wat er zoal speelde! 

Hij verzamelde zoals vele andere ”oude” correspondentieschakers postzegels. Vele 

Nederlandse zegels heb ik hem kunnen toezenden met behulp van zuslief. Maar dit contact 

herinnerde mij eraan waarom ik in de jaren ‘70 met het correspondentieschaak begonnen was! 

Uitwisselen van bezigheden, moeilijkheden, oplossingen etc.! Fijn tegen zo een man te 

hebben mogen spelen: NOL NOGMAAALS DANK!! 

In maart is de partij van Wim Velker, óók een échte postspeler, als laatste in deze match 

beëindigd.  

Hier de tabel van de postwedstrijd 

 

NED-SWE 

2009(P) 
Netherlands - Sweden TD Jansen, Joop H. E. P. 

Board Netherlands 
Whi

te 

Bla

ck 

Whi

te 

Bla

ck 
Sweden 

Board 1 
SIM Jansen, Joop H. E. P. 

2473 
½ ½ ½ ½ SIM Söderberg, Per 2526 

Board 2 Deisz, Ab J. 2268 0 0 1 1 
SIM Blomstrand, Gunnar 

2451 

Board 3 Haas, Ron M. de 2265 1 ½ ½ 0 Höglund, Jan 2346 

Board 4 Velker, Wim 2237 1 ½ ½ 0 Åkvist, Håkan 2139
F
 

Board 5 Groot, Peter J. A. 2122 0 1 0 1 
Jonsson, Lars 

(Skärholmen) 2249 

Board 6 
Kerssemakers, H. J. M. 

2110 
0 0 1 1 Andersson, Ingvar 2243 

http://www.iccf-webchess.com/EditTeam.aspx?team=5207
http://www.iccf-webchess.com/EditTeam.aspx?team=5208
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19772
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19773
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19774
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19775
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19776
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19777
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Board 7 Rotte, Peter 2109 -
C
 -

C
 -

C
 -

C
 Zerpe, Ingemar 2233 

Board 8 Dijk, Henk van 2200
S
 1 1 0 0 Svensson, Erik M. 2214 

Board 9 
Schulenberg, Henk A. T. 

2088 
1 1 0 0 Roos, Bengt 2065 

Board 10 
Berkel, Marinus Cornelis 

van 2073 
0 0 1 1 Persson, Börje 2022 

Board 11 Geluk, Peter Paul 2069 1 1 0 0 Jacobsen, Fredrik 1948 

Board 12 Rooij, Antoon C. de 2068 1 1 0 0 Agnäs, Tore 1928 

Board 13 
Rooijen, Mark L. C. van 

1964 
½ 0 1 ½ Silfver, Tomas 1882 

Board 14 Raan, Jos M. van 1953 1 1 0 0 Österberg, Stig 1808 

Board 15 Rahder, B. A. J. 1800
P
 0 0 1 1 Rånby, Hans 1781 

Board 16 Bijtelaar, A. H. L. 1845 ½ ½ ½ ½ Reimhagen, Mats 1800
P
 

Board 17 Mews, B. 1745 ½ ½ ½ ½ Lindahl, Roland 1800
P
 

Total:  17.5 14.5  

 

Japan 

Toch een dubbele match, ondanks dat het maar aan één bord om een postmatch ging. Wim 

Velker verdedigt onze eer aldaar. Natuurlijk vanwege de grote ramp vorig jaar even vertraagd 

maar de match loopt nu, voor zover ik weet, zonder klachten. Japan kon maar weinig spelers 

op de been brengen. Gelukkig wilde hun sterkste (wat webserver betreft tenminste) speler wel 

verschillende borden bezetten. De stand is 7-7, dus wie de match gaat winnen…..?! 

 SCHOTLAND 

Ook deze wedstrijd, op 1 februari van dit jaar begonnen, is een dubbele: zowel post als 

webserver. We konden 6 borden bezetten samen met de Schotten. Over de postpartijen is 

natuurlijk nog weinig te zeggen. Maar voordat de postspelers maar één zet gedaan hadden, 

waren de eerste uitslagen van de webmatch al binnen. Wanneer kwam de eerste uitslag 

binnen? Precies op 1 februari! Jaap Niewold, hij speelt altijd snel, viel de eer te beurt. 

Wiebe Stoelwinder zat blijkbaar ook niet stil. In no time had hij zijn tegenstander tweemaal 

mat staan! (bijna tenminste!)  

 

http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19778
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19779
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19780
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19781
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19782
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19783
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19784
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19785
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19786
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19787
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=19788
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Kijk hier eens naar zijn witpartij: 

 

 

1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.exd5 exd5 4.Be2 Nf6 5.d3 Nc6 6.O-O Bd6 7.Bd2 O-O 8.Bg5 h6 9.Bd2 

Re8 10.Re1 Bg4 11.h3 Rxe2 12.Rxe2 Bxf3 13.gxf3 Qd7 14.Kg2 Nd4 15.Re1 Nf5 16.Rh1 

Nh4+ 17.Kf1 d4 18.Na3 Qc6 19.Nc4 Nxf3 20.Nxd6 cxd6 21.h4 Nxd2+ 22.Ke2 Nf3 23.Kf1 

Ng4 24.Kg2 Nxh4+ 25.Kg3 Qg2+ 26.Kxh4 Nf6 …ai…….Knap gespeeld Wiebe! 

 

Argentinië 

Tegen Argentinië zijn we nog niet zo lang bezig. 

Voorlopig staan we op een voorsprong tegen dit grote Zuid-Amerikaanse land! 

Brazilië 

Nog steeds staan we één puntje achter en lopen er een aantal partijen! Deze wedstrijd kan nog 

alle kanten heen gaan, dus verzoek aan de nog spelende landgenoten: WINNEN!! Helaas 

kunnen we niet meekijken met de partijen die nog lopen….we wachten dus af! 

India 

Zoals geschreven in de vorige nieuwsbrief kan het zijn dat we deze wedstrijd met dubbele 

cijfers gaan winnen. Het kan nog steeds. Er staan nog 3 partijen open.    

 

 

javascript:Display(1,'1.e4')
javascript:Display(2,'1..e6')
javascript:Display(3,'2.Nf3')
javascript:Display(4,'2..d5')
javascript:Display(5,'3.exd5')
javascript:Display(6,'3..exd5')
javascript:Display(7,'4.Be2')
javascript:Display(8,'4..Nf6')
javascript:Display(9,'5.d3')
javascript:Display(10,'5..Nc6')
javascript:Display(11,'6.O-O')
javascript:Display(12,'6..Bd6')
javascript:Display(13,'7.Bd2')
javascript:Display(14,'7..O-O')
javascript:Display(15,'8.Bg5')
javascript:Display(16,'8..h6')
javascript:Display(17,'9.Bd2')
javascript:Display(18,'9..Re8')
javascript:Display(19,'10.Re1')
javascript:Display(20,'10..Bg4')
javascript:Display(21,'11.h3')
javascript:Display(22,'11..Rxe2')
javascript:Display(23,'12.Rxe2')
javascript:Display(24,'12..Bxf3')
javascript:Display(25,'13.gxf3')
javascript:Display(26,'13..Qd7')
javascript:Display(27,'14.Kg2')
javascript:Display(28,'14..Nd4')
javascript:Display(29,'15.Re1')
javascript:Display(30,'15..Nf5')
javascript:Display(31,'16.Rh1')
javascript:Display(32,'16..Nh4+')
javascript:Display(33,'17.Kf1')
javascript:Display(34,'17..d4')
javascript:Display(35,'18.Na3')
javascript:Display(36,'18..Qc6')
javascript:Display(37,'19.Nc4')
javascript:Display(38,'19..Nxf3')
javascript:Display(39,'20.Nxd6')
javascript:Display(40,'20..cxd6')
javascript:Display(41,'21.h4')
javascript:Display(42,'21..Nxd2+')
javascript:Display(43,'22.Ke2')
javascript:Display(44,'22..Nf3')
javascript:Display(45,'23.Kf1')
javascript:Display(46,'23..Ng4')
javascript:Display(47,'24.Kg2')
javascript:Display(48,'24..Nxh4+')
javascript:Display(49,'25.Kg3')
javascript:Display(50,'25..Qg2+')
javascript:Display(51,'26.Kxh4')
javascript:Display(52,'26..Nf6')
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IJsland 

Na een gelijkopgaande strijd lijken we nu toch de aansluiting te missen! 

Peter Paul Geluk wist beide partijen te winnen dus aan hem zal het niet liggen.  Dus een 

oproep aan de nog spelende landgenoten: doorgaan tot de laatste pion! Anders verliezen we 

deze match ook! 

Cape Verde 

Ja, deze match loop ook al op zijn einde, zo lijkt het. Dit is wel een dikke overwinning 

geworden. Gelukkig, we kunnen het nog…. 

Australië - Nieuw Zeeland 

Deze match gaan we winnen! Met nog vier partijen te gaan zal een van onze laatste vier 

spelers toch minstens wel een halfje naar binnen brengen! Een typische webservermatch. In 

nauwelijks een jaar helemaal afgerond! 

Tsjechië 

Ja, zoals al geschreven: de match tegen Tsjechië hebben we dik verloren! 

CZE-NED 

2010 
CZE-NED, friendly match 2010 TD De Blois Figueredo, Adrián (IA) 

Board Czech Republic 
Whit

e 

Blac

k 

Whit

e 

Blac

k 
Netherlands 

Board 1 
SIM Sváček, Pavel 

2544 
1 ½ ½ 0 

SIM Jansen, Joop H. E. P. 

2463 

Board 2 
GM Nývlt, Zdeněk 

2439 
½ ½ ½ ½ Verleur, Jan H. 2373 

Board 3 Valák, Alois 2439 ½ ½ ½ ½ Elburg, John 2346 

Board 4 Leiner, Raimund 2393 1 1 0 0 Vugt, Wim H. van 2325 

Board 5 Valinová, Jana 2358 ½ ½ ½ ½ IM Legemaat, Gert 2347 

Board 6 
SIM Sýkora, Josef 

2351 
½ ½ ½ ½ Bronts, Geert Kornelis 2290 

Board 7 IM Laurenc, Petr 2349 1 ½ ½ 0 Hengel, Hugo van 2191
F
 

Board 8 Dědina, Miroslav 2348 ½ 1 0 ½ 
IM Wieringen, Cor A. van 

2236 

http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=21668
http://www.iccf-webchess.com/MakeAMove.aspx?id=276142
http://www.iccf-webchess.com/MakeAMove.aspx?id=276141
http://www.iccf-webchess.com/MakeAMove.aspx?id=276141
http://www.iccf-webchess.com/MakeAMove.aspx?id=276142
http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=21669
http://www.iccf-webchess.com/MakeAMove.aspx?id=276144
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Board 9 Pecka, Josef 2304 1 ½ ½ 0 Kögeler, Aart 2199 

Board 10 Mezera, Lukáš 2285 1 1 0 0 Velker, Wim 2237 

Board 11 Šplíchal, Josef 2249 ½ ½ ½ ½ Vosselman, Jan M. 2231 

Board 12 Kudr, Roman 2228 ½ ½ ½ ½ Daatselaar, Jan Bart van 2215 

Board 13 Sedláček, Tomáš 2216 1 1 0 0 Ruiter, Tom de 2176 

Board 14 Cvak, Rudolf 2212 ½ ½ ½ ½ Keijzer, Ralph M. 2159 

Board 15 
Pavlíček, Miroslav 

2210 
0 ½ ½ 1 Geus, Alan de 2157 

Board 16 Portych, Václav 2198 0 0 1 1 Groot, Peter J. A. 2108 

Board 17 Binas, Jindřich 2197 1 ½ ½ 0 
Schulenberg, Henk A. T. 

2090 

Board 18 
Šplíchal, Stanislav 

2188 
1 1 0 0 Rotte, Peter 2084 

Board 19 Mudra, Oldřich 2178 1 ½ ½ 0 Smit, Frans P. 2148 

Board 20 Thoma, Otomar 2177 ½ 0 1 ½ Gool, Jeroen J. W. van 2040 

Board 21 Köhler, Josef 2172 1 ½ ½ 0 Goetzee, R. W. 1800
P
 

Board 22 Břicháček, Milan 2162 1 1 0 0 Linden, Willem van der 1958 

Board 23 
Jarabinský, Martin 

2096 
1 1 0 0 Rooijen, Mark L. C. van 1955 

Board 24 Kratochvíl, Jan 2057 ½ ½ ½ ½ Raan, Jos M. van 1939 

Board 25 Látal, František 1952 1 0 1 0 Braak, Jelle van den 1914 

Board 26 
Hlaváček, Ladislav 

1898 
1 ½ ½ 0 Stallinga, Hein 1943 

Board 27 Beneš, Jiří 1892 1 1 0 0 Driessen, Chris L. M. 1866 

Board 28 
Kratochvíl, Václav 

1800
S
 

1 1 0 0 Lonnee, Gerard A. 1704 

Board 29 Latta, Hynek 1800
P
 ½ 1 0 ½ Schellens, Marcel 1800

P
 

Board 30 Přikryl, Vít 1800
S
 0 0 1 1 Koopmans, Perry 1800

P
 

Total:  39.5 20.5  
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Israël 

Vorige keer schreef ik al dat we een forse nederlaag lijken te gaan lijden. Helaas… Willem 

van der Linden deed wat Jos van Raan al gedaan had door beide partijen te winnen! 

Amici Sumus!  Joop Jansen 

 

11. AANKONDIGING  VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 

Ik heb twee landen bereid gevonden met ons de strijd aan te gaan, wel beiden alleen met 

webserver partijen.  Zowel tegen CUBA als tegen ITALIË vanaf nu inschrijven. 

Tegen Italië zouden er velen mee moeten kunnen doen,  tegen Cuba kan ik maar ongeveer 20 

spelers gebruiken! Beide wedstrijden gaan ongeveer in juni van start. 

WIE O WIE heeft zin in twee leuke partijtjes tegen deze prachtige landen?! 

GEEFT U OP!!    Amici Sumus!  Joop Jansen 

 

12. WEBMASTER GEZOCHT 

 

================================================================ 

 

Recent heeft Ronald Ritsema het bestuur laten weten met onmiddellijke ingang zijn functie 

neer te leggen om persoonlijke redenen. Het bestuur respecteert het besluit van Ronald en 

beraadt zich op de invulling van deze positie. 

Gert Legemaat heeft het afgelopen jaar de portefeuille communicatie grotendeels alleen 

waargenomen. Zodra de nieuwe website klaar is, zal het bestuur bepalen op welke wijze 

eventuele ondersteuning nodig is voor de invulling van de portefeuille. 

Geïnteresseerde leden die de communicatie (onder andere onderhoud website                             

en samenstellen Nieuwsbrief) willen ondersteunen, worden uitgenodigd                                                                  

hun belangstelling kenbaar te maken bij het bestuur. 

 

============================================================== 
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11. PARTIJ: DICK VAN GEET – AUVO KUVALA  

(NEDERLAND-FINLAND 2010-2012) 

1.b3 Reeds in de jaren '60 van de vorige eeuw begon ik hiermee te experimenteren vanuit de 

gedachte dat de diagonaal b2-g7 in beginsel gemakkelijker te openen is dan die van g2-b7. 

Hoewel het nauwelijks de sterkste zet kan zijn heeft het grote voordelen (al was het slechts 

omdat er nauwelijks theorie over bestaat) en levert het vaak verrassend succes op, ook tegen 

zeer sterke tegenstanders aan het bord (bv tegen Kavalek) of per correspondentie (bv 

Timmerman). En met name natuurlijk vooral Bent Larsen die de zet later van mij overnam en 

vertelde dat hij het een goed wapen vond tegen koningsindische spelers.  

De leiddraad - ook in deze partij - is dus steeds weer de diagonaal b2-g7 zoveel mogelijk te 

openen (voor de liefhebber: ik schreef er een paar artikelen over, in Schaaknieuws en in 

Kaissiber).  

e5 2.Bb2 : Kuvala noemde deze loper na afloop ''The man of the match''. Spoedig 

wordt duidelijk waarom 

Nc6 3.Nf3 Zoveel mogelijk druk op de zwarte centrumvelden dus het devies de diagonaal 

reeds in dit stadium zo open mogelijk te maken. 

e4 4.Nd4 Nxd4 5.Bxd4 d5 6.e3 Ne7 In een IBM-tournooi speelde Smejkal ooit ook zo tegen 

mij. Het ziet er logisch uit, maar mist de essentie van de stelling. Tegenover de 

sterke diagonaal is zwarts voornaamste troef om met pion e4 zo lang mogelijk druk te 

handhaven middels Pf6, Lf5 etc. Veld c6 lijkt mooi voor het paard maar het heeft daar weinig 

te zoeken omdat wit Pe5 verhinderen kan.   

7.Bb2 Nc6 8.d3 Qg5 9.Nc3 Bb4 10.a3 Bxc3+ Het ziet er in de strijd om veld e4 logisch en 

onschuldig uit, maar in hogere zin valt hier reeds de beslissing. Wit krijgt het loperpaar in een 

open stelling en zwart gaat  zijn zwartveldrige loper steeds meer missen, terwijl (de diagonaal 

van) Lb2 steeds invloedrijker wordt. De 'common sense' geeft aan dat de bezitter van het 

loperpaar drie dingen moet nastreven: open stellingen, eindspel en aanval. Steinitz wist dit 

reeds 

11.Bxc3 Bg4 12.Qd2 O-O 13.h3 Be6 14.O-O-O Qe7 15.Bb2 f6 16.g4 Om met Lg2 de druk op 

e4 op te voeren.a5(?) Verzwakt veld b5 (zie zet 22 en 41) 17.Bg2 Nu dreigt dxe4 

exd3 18.Qxd3 Wit heeft nu een duidelijk zichtbaar voordeel Rfd8 19.f4 Rd6 20.Rhe1 Rad8 

21.Bf3 Bf7 22.Qb5 Stuurt aan op dameruil omdat zijn loperpaar in het eindspel het meest tot 

zijn recht komt 

Qd7 23.a4 b6 24.Ba3 Na7 25.Qxd7 R6xd7 26.g5 f5 Anders volgt Lg4 met kwaliteitswinst De 

diagonaal van Lb2 wordt alsmaar langer. 
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27.h4 En als deze pion eenmaal op h6 aanlandt, is de diagonaal helemaal open en wordt h7 

een dankbaar aanvalsobject. Uiteindelijk kan dan een dodelijke vrijpion op h6 verschijnen 

Nc8 28.h5 c6 29.Bb2 Ne7 30.Rd2 Kf8 31.Red1 Be6 32.Bd4 Wil c5 uitlokken zodat ook d5 

onder vuur komt te liggen c5 33.Bb2 Bf7 34.Rh1 Be6 35.h6 g6 36.Rhd1 Voert de druk op d5 

op. Er gaat c4 dreigen Kf7 37.Bf6 c4 38.Kb2 Rc8 39.Be2 cxb3 40.cxb3 Ra7 41.Bb5 Rcc7 

42.Be5 Rcb7 43.Bd4 Rb8 44.Rc1 Bd7 45.Rdc2 Bxb5 46.axb5 Rbb7 Alle witte stukken staan 

beter dan alle zwarte stukken. Maar hoe nu verder ? Het is natuurlijk prachtig om de hele c-

lijn te beheersen maar zonder toegangsveld kan wit niet verder komen. Of misschien toch ? 

 

Rc6 Deze zet moest natuurlijk lang tevoren worden vooruitgezien. Niet zo moeilijk, maar het 

is wel interessant dat mijn Rybka 4 hem niet vond en met allerlei andere zetten kwam 

aandragen. De expert Vincent Diepeveen heeft getracht mij uit te leggen hoe zo iets mogelijk 

is 

Nxc6 48.bxc6 Rb8 49.c7 Rc8 50.Bxb6 Ra6 51.Rc6 Ke8 52.Rd6 Rxb6 Wanhoop. Pion a5 is 

natuurlijk reddeloos verloren en daarna loopt de b-pion al dan niet met hulp van de K door. 

Maar de tekstzet lost ook niet veel op. 

53.Rxb6 Rxc7 54.Rb5 Tb5 Het is niet alleen het verloren gaan van een pion wat zwart de das 

om doet, doch veel meer de onverdedigbaarheid van h7, waarna wit zowel een vrijpion krijgt 

op de h als op de b-lijn Re7 55.Rxa5 Rxe3 56.Ra8+ Kd7 57.Ra7+  Txh7 Zwart had hier al 

gevoegelijk kunnen opgeven. Spoedig gaat ook g6 verloren. 

Kc6 58.Rxh7 d4 59.Rg7 Re2+ 60.Kc1 Rh2 61.Rxg6+ Kd5 62.Rg8 Ke4 63.g6 Rxh6 

64.g7 Rh1+ 65.Kb2 Rg1 66.Re8+ Kd3 67.g8=Q Rg2+  

Ja en nu denkt hij ook nog na Dxg2 dat ik hem pat ging zetten. De stelling is al lang uit 

natuurlijk. Na 68.Ka3 hield hij het maar vlug voor gezien. 

Dick van Geet 
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12.  DE LAATSTE PARTIJ VAN DICK VAN GEET?! 

Uw wedstrijdleider voor vriendschappelijke wedstrijden heeft afgelopen tijd geregeld 

gecorrespondeerd met Dick van Geet, een van onze beste correspondentieschakers van de 

afgelopen halve eeuw. Als verzamelaar vond ik een PRACHTIGE foto van Dick na zijn grote 

succes op het HOOGOVEN schaaktoernooi 1967. Hierbij de foto met een stukje erbij.  

Wel heeft, helaas, Dick ons laten weten dat dit mogelijk zijn laatste partij is geweest in het 

correspondentieschaak. Dit betreur ik in hoge mate, maar respecteren doe ik het natuurlijk 

wel. De hoofdreden van Dick is het gebruik van computers door allerlei spelers waarbij de 

creativiteit van de spelers ver te zoeken is. Jammer is dit wel! Een creatieve geest als Dick 

van Geet en zijn tijdgenoot Hans Bouwmeester zouden we graag nog eens in een toernooi 

tegen elkaar zien spelen. Zouden we ze nog kunnen verleiden tot een toernooi, evt. 

internationaal waarbij er afgesproken wordt géén gebruik gemaakt wordt van de computer?! 

Dit zou ik geweldig vinden!  

De oproep van onze wedstrijdleider, Jos van Os voor zo een toernooi heeft bijzonder weinig 

deelnemers gekregen. Opvallend is wel dat Hans Bouwmeester zich hiervoor wel had 

aangemeld! Joop Jansen  
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AANMELDEN EN CONTACT 

 

Contactgegevens bestuursleden: 

Voorzitter: Arjen Oudheusden, De Mildestraat  19, 2596 SV  Den Haag, 070-7852033, 

Wa.oudheusden@gmail.com 

Secretaris: Albert Hebels, Parallelweg  4, 9919 AC  Loppersum, 0596-573510, 

ahebels2@freeler.nl 

2
de

 Secretaris: Hessel Visser, Pottenbakkersdonk  432, 7326 PE  Apeldoorn, 055-5412425, 

hpjvisser@chello.nl 

Penningmeester: Wim Pommerel Brouwer, Beekstraat 46, 8081 ED Elburg, 0525 – 68 11 46, 

pombrouw@kpnmail.nl 

Algemene wedstrijdleider: Jos van Doorn, Duiker 13, 5345 RG  Oss, 0412-626512, 

osvschaak@live.nl 

Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, Randenrade 6, 5807 BM Oostrum, 06-36297188, 

jannesnelleke@home.nl 

Communicatie: Gert Legemaat, Amersfoortseweg 9b, 3941 EJ  Doorn, 0343-416667, 

g.legemaat@planet.nl 

 

Aanmelden voor NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn 

Aanmelden voor landenwedstrijden bij: Joop Jansen 

Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar rekening 

1365400 t.n.v. penningmeester NBC te Elburg, onder vermelding van het gewenste toernooi, 

en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen 

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens bij: Hessel Visser 

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

NBCNieuwsbrief@hotmail.nl. 
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