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e
 jaargang, nummer 1, augustus 2015  

Redactieadres:   Talingstraat 19  1531 VH  Wormer, tel. 075-6423765, e-mail: j.rot@hccnet.nl. 

 

Clubblad van schaakvereniging “Het Witte Paard”, opgericht 15 oktober 1939, 

goedgekeurd bij koninklijk besluit d.d. 19 december 1972, nr. 96. 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sinds 20 juni 1979 onder nr. 040617358 

 
Bestuur: 

Voorzitter  A. Meester Knosterveld 7  1541 ST  Koog a/d Zaan 075-6148806 

   e-mailadres: a.meester2@chello.nl  

Vice-voorzitter  J.A.E. Dragstra Pennemes 63  1502 WZ  Zaandam 075-6285038 

   e-mailadres: j.dragstra@hetnet.nl  

Secretaris  J. Rot  Talingstraat 19  1531 VH  Wormer  075-6423765 

   e-mailadres:  j.rot@hccnet.nl 

Penningmeester  zie secretaris 

Wedstrijdleider intern A. Meester Knosterveld 7  1541 ST   Koog a/d Zaan 075-6148806 

   afmeldingen: a.meester2@chello.nl  (tot 18.00 uur)  of (tot 20.15 uur)     06-51409797 

Wedstrijdleider extern zie secretaris 

Jeugdleider  C. de Saegher Jutestraat  153  1561 RK  Krommenie  075-6163733 

   e-mailadres: 1561rk153@hetnet.nl  

 

Ereleden: J. Rot (15-10-1989),       K. Dekker (15-10-1999),       J. Kruijver (15-10-1999, overleden 27-8-2006). 

 
Clubavond: vrijdagavond 

Speellocatie: Evean Guisveld, George Gershwinstraat 207  1544 NX  Zaandijk  

Jeugd:  18.45 – 20.00 uur;  Senioren: 20.00 – 24.00 uur. 

 

Contributie:  senioren  (20 jaar en ouder)  € 110,--   per jaar 

                        junioren  (17 t/m 19 jaar)     €   75, --   per jaar 

jeugd       (t/m 16 jaar)          €   65, --   per jaar  
  bankrekening:  NL76 INGB 0000 5552 38 van Schaakclub Het Witte Paard. 

 

Website: www.hetwittepaardzaandijk.nl  
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29  Ratings 1 augustus 2015 en vorige jaren   KNSB/Jan Rot 

30  Tata Steel 2015, weekendvierkamp 5A   Robin Mandersloot 

32  Foto’s jubileumviering (3)    Nico Hoeve 

33  50 jaar geleden (28), het seizoen 1964/65  Jan Rot 

39  Voorkant omslag Haver 1964 
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JAARVERGADERING 

 

Beste Witte Paarders, 

 

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals gewoonlijk de start van ons schaakseizoen, zal wor-

den gehouden op 

       vrijdag 4 september 2015. 

 

in ons clublokaal, Evean Guisveld, George Gershwinstraat 207 in Zaandijk. Aanvang om  20.15 uur. 

 

Agenda 
 

  1. Opening 

   

  2. Mededelingen en ingekomen stukken 

   

  3. Verslag jaarvergadering van 5 september 2014 

   

  4. Jaarverslag secretaris 

   

  5. Verslag van de kascommissie 

   

  6. Financieel verslag 2014/2015 en begroting 2015/2016 

   

  7. Verslag interne wedstrijden 

   

  8. Verslag externe wedstrijden 

   

  9. Verslag jeugdleider 

 

10. Prijsuitreiking 

 

11. Bespreking seizoen 2015/2016 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

 b. Interne competitie 

c. Overige activiteiten 

 

Pauze (indien gewenst) 

  

12. Bestuursverkiezing.  

Drie jaar geleden was de toelichting bij dit agendapunt aldus: 

Volgens rooster zijn aftredend: secretaris Jan Rot en wedstrijdleider extern (idem).  

Beiden stellen zich herkiesbaar.  

Gezien het feit dat de secretaris/wedstrijdleider extern ook nog het penningmeesterschap 

 waarneemt is uitbreiding van het aantal bestuursleden zeer wenselijk. Kandidaten kunnen 

 zich melden tot het begin van de vergadering. 

Wie zorgt ervoor dat deze tekst over drie jaar anders luidt? 

 

13. Verkiezing nieuw reservelid kascommissie.  

  De commissie bestaat nu uit Jan Brink (aftredend) en Piet Zegers. Reserve is Robin          

  Mandersloot 

 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

          Jan Rot, secretaris. 
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Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 5 september 2014 in Evean Guisveld.    

 

Aanwezig (8 personen): Jaap de Berg, Jan Brink, Joop Dragstra (vice voorz.), Paul Groot, Robin Man-

dersloot, André Meester (voorzitter/wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris/penningmeester a.i./ 

wedstrijdleider extern), Chris de Saegher (jeugdleider). 

 

1. Opening 

 

Om iets voor half negen, als de jeugd vertrokken is en de rust is weergekeerd in ons nieuwe speello-

kaal, opent André de vergadering. Zijn streven is om tien uur met vergaderen klaar te zijn. 

   

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van Hans van Heems, Piet van Tellingen, Wouter de Vries, 

Bryan Wijk en Piet Zegers. Joop Dragstra komt iets later. Wouter heeft tevens aangegeven voortaan 

donateur in plaats van lid te willen zijn. 

Uit de lange lijst met ingekomen stukken worden enkele recente door secretaris genoemd: 

- Verslag van de kascommissie. Wordt behandeld bij agendapunt 5. 

- Competitiereglement NHSB 2014/2015. De wijzigingen die van belang zijn zullen door middel van 

mail en/of website aan de leden worden bekendgemaakt. 

- Nieuwsbrief augustus van KNSB. Wordt op de clubavond ter inzage gelegd. 

- Brief gemeente Zaanstad over een netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen. Niemand van de 

aanwezigen is in staat of voelt ervoor om daarheen te gaan. 

- E-mail van obs De Zoeker met verzoek om schaaklessen te komen verzorgen. Het bestuur heeft al 

positief gereageerd. Als niemand van de leden zich geroepen voelt is Chris bereid om het te doen. De 

aanwezige leden vragen zich af of zij hiervoor wel over de nodige capaciteiten beschikken. Het kan 

niet de bedoeling zijn om ‘maar wat aan te rommelen’. Het beste is les volgens de stappenmethode en 

natuurlijk – dat willen de kinderen altijd – partijtjes spelen. Chris neemt de lessen op zich, Paul wil 

wel met hem ‘meelopen’.   

 

3. Verslag jaarvergadering van 6 september 2013 

 

De tekst en ‘naar aanleiding van’ worden tegelijk aan de orde gesteld. Niemand wenst er iets over te 

zeggen, dus constateert voorzitter dat het verslag is goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

 

Het verslag opent met een terugblik op het vertrek uit De Boed, wat niemand zal zijn ontgaan. Robin 

stipt nog even aan dat de situatie bij de RIBW niet optimaal was, te klein voor de jeugdafdeling + aan-

hang. De nieuwe speelruimte in Guisveld ziet er beter uit.  

We krijgen de beschikking over twee ruimtes. Voorzitter meldt dat er nog contact is geweest met De 

Vuister maar dat bleek financieel niet haalbaar, tenzij de contributie omhoog ging. Penningmeester: bij 

Guisveld betalen we net zoveel als bij De Boed en de RIBW. We hebben helaas geen eigen sleutel en 

verder moeten er nog wat duidelijker afspraken over de gang van zaken worden gemaakt. Chris gaat 

op 15 september daarover praten. Wie weet worden er straks nog bewoners lid! 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

 

“De vrees van de kascommissie onze penningmeester op onregelmatigheden te moeten betrappen, is 

volledig ongegrond gebleken. Bij de kascontrole hebben Jan Brink en Jaap de Berg vastgesteld dat de 

boekhouding in een onberispelijke staat verkeerde”. Aldus het verslag. Voorzitter leidt hieruit af dat 

decharge is verleend. 
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6. Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015 

 

Penningmeester licht nog even toe dat er in het afgelopen seizoen weinig afwijkingen van de begroting 

waren. Positief saldo € 211. De begroting laat een negatief saldo van € 405 zien. Dat wordt veroor-

zaakt door een reservering van € 500 voor de viering van het jubileum. Ons kapitaal is voldoende om 

dit op te vangen, contributie kan ongewijzigd blijven. Voor ons onderkomen in Guisveld zullen we 

ongeveer evenveel betalen als in De Boed, heeft Chris kunnen regelen. Omdat we een kleine club zijn 

betalen we minder dan de bridgeclub. Wel komen er waarschijnlijk nog wat kosten voor de barbedie-

ning bij de thuiswedstrijden van het 2
e
. Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd. 

 

7. Verslag interne wedstrijden 

 

Paul meent (aangenomen mag worden niet serieus) dat er in de berekening van de Keizer-eindstand 

een rekenfout moet zitten. Hij heeft de meeste partijen gespeeld en staat toch onderaan. Hierop geeft 

wedstrijdleider in het kort weer hoe systeem Keizer werkt. Een nul is altijd een nul, de waarde van een 

remise of overwinning hangt af van de positie op de ranglijst van je tegenstander. Afwezigheid levert 

5 maal toch nog wat punten op, daarna niet meer. 

Verder zijn er geen vragen, zodat ook dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

8. Verslag externe wedstrijden 

 

Teamleiders Chris en Jan hebben weer uitgebreid verslag gedaan van de verrichtingen van 1
e
 en 2

e
 

achttal. Chris is blij dat we bij Het Witte Paard niet, zoals hij bij Krommenie meemaakte, de verslagen 

hoeven voor te lezen. André meldt dat voor het komend seizoen de wedstrijddata op de website in de 

agenda staan. Ook hierover verder geen vragen. 

 

9. Verslag jeugdleider 

 

Jeugdleider stipt nog even aan dat de deelname van de jeugd aan de rapidcompetitie zeer bescheiden 

was. De jeugdgroep bleef vrij constant. Wel jammer is het vertrek van Mo Mak. Op de mededeling 

van Chris, dat in het komend seizoen Bob de Wit vermoedelijk een aantal ronden gaat meespelen in de 

Keizer-competitie bij de senioren, volgt een discussie over het aanvangstijdstip daarvan. Als iedereen 

om 20.00 uur aanwezig is kan op tijd worden begonnen. Wie later komt moet dat van tevoren melden, 

er wordt geen ‘abonnement’ op later komen verstrekt. 

Gedachten aan inschrijving van een jeugdviertal kunnen nu nog niet tot uitvoering komen. Er zijn 

teveel onzekerheden. Misschien volgend seizoen als er tijdig geïnventariseerd wordt wie mee kun-

nen/willen doen. 

 

10. Prijsuitreiking 

 

Uit handen van Joop mag Chris maar liefst drie bekers in ontvangst nemen. Hij werd alweer clubkam-

pioen, won ook de rapidcompetitie en toonde zich ook de beste snelschaker. De bijbehorende wissel-

bekers zijn bij Chris thuis of in reparatie bij Smit (wegens overgewicht?). Robin heeft net als vorig 

jaar de beste ratingprestatie geleverd en Bob eindigde in de rapidcompetitie alweer als beste jeugdlid. 

 

11. Bespreking seizoen 2014/2015 

 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

Chris heeft Alexander Kretzschmar bereid gevonden om als 9
e
 speler voor het 1

e
 op te treden. Ook 

Paul zou dat wel willen maar hij krijgt een plek in het 2
e
. Voor het 1

e
 zullen regelmatig invallers nodig 

zijn want Yorick, Thomas en Alexander spelen (lang) niet altijd. Spelers die volgens de eindstand van 

de interne competitie bij de eerste vier eindigden maken, gelukkig voor het 2
e
, niet altijd gebruik van 

het recht om in het 1
e
 te spelen. De spelers in het 1

e
 die nooit intern spelen zitten daar niet zomaar. Zij 

hebben hun sporen verdiend. Voor het 2
e
 zal regelmatig op ieder van de 11 beschikbare spelers een 
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beroep moeten worden gedaan. Paul geeft aan dat bij belangrijke wedstrijden het 2
e
 zo sterk mogelijk 

uit moet komen. 

 

 b. Interne competitie 

De verschillende onderdelen hiervan behoeven weinig wijziging. Hoofdmoot blijft de Keizer-

competitie. Wel zou, gezien het aantal deelnemers, het aantal ronden omlaag mogen. Dat zou kunnen 

worden opgevuld door meer snelschaakavonden. Als we die eerder laten beginnen en tot uiterlijk 

22.00 uur laten duren kan ook de jeugd (groep 1) meedoen, stelt Robin voor. Dat zullen ze liever doen 

dan de rapidcompetitie, dus meer snelschaak en minder rapid, suggereert Jaap. 

Het programma van de eerste avonden staat al in de agenda op de website, de rest volgt, zegt André. 

 

 c. Jubileum 75 jaar Het Witte Paard 

Het bestuur heeft een voorlopig programma opgesteld. Op vrijdagavond 24 oktober wordt vanaf 18.00 

uur in Guisveld een reünie voor oud-leden gehouden. Of daarbij sprake zal zijn van een broodmaaltijd 

en/of hapjes en drankjes hangt af van de mogelijkheden. Chris gaat nog in gesprek met mensen van het 

tehuis. Vanaf 19.30 uur is simultaanschaak gepland. Leden en oud-leden kunnen het dan opnemen 

tegen oud-leden Dimitri Reinderman en Manuel Bosboom. Voor het goed laten verlopen van deze 

activiteiten zal een beroep op de leden worden gedaan voor assistentie. Om hoeveel deelnemers het zal 

gaan is nog onduidelijk. Het streven is minstens 60. Jan heeft al aankondigingen naar de pers en web-

sites van NHSB en KNSB gestuurd. André en hij sturen ook e-mails naar zoveel mogelijk oud-leden.  

Er komt naast deze avond een jubileumuitgave van Haver met hopelijk bijdragen van leden en oud-

leden. Van de laatste categorie zijn al wat toezeggingen ontvangen. Wat de financiën betreft kunnen 

we ongeveer € 1500 uitgeven. Er is al € 250 van het bedrijf AAK ontvangen en het P.M. Duijvisfonds 

heeft € 750 toegezegd. Verder is er dus € 500 uit eigen middelen gereserveerd. 

 

 d. Overige activiteiten 

Zoals gewoonlijk activiteiten samen met de jeugd, snelschaak om eieren met Pasen en om het club-

kampioenschap. Vernieuwende initiatieven zijn welkom. 

 

12. Bestuursverkiezing.  

 

De aftredende functionarissen André (voorzitter/wedstrijdleider intern) en Joop (vice-

voorzitter/algemene zaken).zijn, volgens laatstgenoemde zonder te zijn geraadpleegd, herkiesbaar. 

Daar zich (verrassend) geen tegenkandidaten hebben gemeld worden zij bij acclamatie herbenoemd. 

 

13. Verkiezing nieuw reservelid kascommissie.  

 

Robin stelt zich beschikbaar en daartegen maakt niemand bezwaar. Komend seizoen zullen Jan Brink 

en Piet Zegers de boekhouding controleren. 

 

14. Rondvraag 

 

Het bestuur gaat naar aanleiding van een vraag van Paul bekijken of er een beloning voor de beste 

opkomst kan worden gegeven. Jan Brink wil weten of er weer een gezamenlijke slotronde in de Pro-

motieklasse komt. Hij is daar niet onverdeeld positief over. Ook bij anderen blijkt dat zo te zijn. We 

gaan echter (nog?) geen actie ondernemen om het fenomeen eventueel af te schaffen. Jaap dankt na-

mens de aanwezigen de bestuursleden voor de gedane inspanningen en wenst ze sterkte bij de nog 

komende. Chris vraagt wat we met de prijzenkast aanmoeten. Hij zal in zijn gesprek met Guisveld 

informeren of er een plek voor is. 

 

15. Sluiting 

 

Omstreeks 22.10 uur sluit voorzitter de vergadering. 

 

      Wormer, 9 september 2014, Jan Rot, secretaris 
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  Jaarverslag secretaris Het Witte Paard over het seizoen 2014/2015. 

 

Memorabel 

Het seizoen 2014/2015 bracht onze club enkele opmerkelijke gebeurtenissen.  

Om te beginnen was er het in gebruik nemen van onze nieuwe speelruimte in verpleegtehuis Guis-

veld. Op 5 september startten we daar het seizoen met de jaarvergadering. Op 5 juni sloten we er met 

het clubkampioenschap snelschaken het seizoen af. In de tussenliggende maanden werd al gauw dui-

delijk dat de nieuwe omgeving goed beviel. 

Het hoogtepunt was natuurlijk de viering van ons 75-jarig bestaan op 24 oktober 2014. Veel leden 

en oud-leden bezochten de reünie en/of namen deel aan de simultaanseances van oud-leden IGM Di-

mitri Reinderman en IM Manuel Bosboom. Mede door de inzet van een aantal medewerkers van 

Guisveld werd het een geslaagde avond. 

Tenslotte is vermeldenswaard de promotie van ons 1
e
 achttal. Met liefst 5 matchpunten voorsprong 

op nummer 2, ZSC-Saende 2, dat eveneens promoveert, werd het team kampioen in de Promotieklasse 

NHSB. Komend seizoen gaan we het dus weer in de 3
e
 klasse KNSB proberen. 

 

Ledental 

De stand bij aanvang van het seizoen was: 22 seniorleden en 14 jeugdleden (t/m 20 jaar). 

Aan het eind van het seizoen staat het aantal senioren nog steeds op 22. De afmelding van Wouter de 

Vries aan het begin werd aan het eind gecompenseerd door de aanmelding van Albert de Wit. 

Het aantal jeugdleden steeg naar 17 door aanmeldingen van Jaïr de Roeck, Fien Krijt en Lise Gras. 

Pasqual Boerse die zich in november meldde hield het aan het eind van het seizoen helaas alweer 

voor gezien. 

 

Bestuur 
André Meester leidde in zijn 10

e
 seizoen als voorzitter op 5 september 2014 de door 4 leden bezoch-

te algemene ledenvergadering en op 11 juni 2015 de enige bestuursvergadering van dit seizoen. Er 

deden zich na de jubileumviering geen zaken voor die niet ‘tussen neus en lippen door’ op een club-

avond of via e-mail en telefoon konden worden geregeld. Sinds 2002 is André ook wedstrijdleider 

intern, een functie die toen al jaren vacant was. Verder houdt André onze website bij. 

Jan Rot beheert al vanaf 1992 het secretariaat. Hij ontving weer veel e-mails en enkele poststukken, 

aan de hand waarvan indien nodig actie werd ondernomen. Ook hield hij de ledenadministratie up to 

date. Toen Peter de Jong zich in 2010 niet herkiesbaar stelde als penningmeester en geen  van de 

leden zich geroepen voelde nam Jan die taak voorlopig waar. En dat doet hij nu nog. Wedstrijdleider 

extern heeft niet zo veel om het lijf, dat kan er ook nog wel bij. 

Chris de Saegher is al vanaf 1993 onze voortreffelijke jeugdleider. Hij is het enige bestuurslid dat 

kan bogen op een aantal medewerkers. 

Joop Dragstra is, sinds hij in 2005 aftrad als voorzitter, algemeen bestuurslid. 

Naast hun bestuurstaken maken Chris en Jan zich ook al jaren verdienstelijk als teamleider van het 1
e
 

en 2
e
 team. 

 

Activiteiten 
Uitgezonderd de jubileumviering waren er dit seizoen weer de gebruikelijke activiteiten:  

voor de senioren intern 21 ronden ‘Keizer’, waaraan ook twee jeugdleden deelnamen; 17 ronden 

‘Keizer rapid’ waarbij de gehoopte deelname van de jeugd tegenviel; snelschaken om eieren, om het 

clubkampioenschap en ook nog een avond gezamenlijk met de jeugd. Extern speelden het 1
e
 en 2

e
 

achttal in de Promotieklasse en 2
e
 klasse van de NHSB. 

De jeugd volgde schaaklessen, speelde een interne competitie, deed aan snel- en duoschaak. 

Zie de uitgebreide verslagen elders. 

 

       Jan Rot, secretaris 
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Op 24 oktober 2014 vierden we het 75-jarig bestaan van Het Witte Paard met een reünie voor 

leden en oud-leden,  

 

 
 

 

gevolgd door een simultaanseance van onze 

sterkste oud-leden, IGM Dimitri Reinder-

man en IM Manuel Bosboom. 

 

     

  

Personeel van Guisveld voorzag iedereen 

van soep, broodjes en de nodige consump-

ties. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(foto’s, ook elders in deze Haver:  

Nico Hoeve) 

 

 

 

 

 
 

Een geslaagde avond!
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FINANCIEEL OVERZICHT  HET WITTE PAARD  2014/2015 
  en begroting 2015-2016 

      

       A. Overzicht van baten en lasten (in €) 
     

       

 
Resultaat Begroting Resultaat 

 

Begroting 

 

 
2014/15 2014/15 2013/14 

 

2015/16 

 Baten 

      

         1. Contributie 3057 2910 3052 

 

3270 

   2. Donaties intern 150 50 50 

 

100 

   3. Donaties extern 100 150 200 

 

100 

   4. Rente 22 25 26 

 

25 

   5. Onvoorzien 40 0 0 

 

0 

 

           Totaal baten 3369 3135 3328 

 

3495 

 

       Lasten 

      

         6. Afdracht bond 1341 1240 1330 

 

1385 

   7. Kosten ext. competitie 364 250 227 

 

550 

   8. Kosten int. competitie 0 0 0 

 

0 

   9. Kosten speellocatie 1225 1200 1191 

 

1250 

 10. Prijzen 174 150 138 

 

150 

 11. Kosten clubblad 0 0 0 

 

0 

 12. Representatie 35 100 156 

 

100 

 13. Bureaukosten 147 100 68 

 

100 

 14. Jubileum 872 500 0 

 

0 

 15. Onvoorzien 0 0 7 

 

0 

 

            Totaal lasten 4158 3540 3117 

 

3535 

 

       16. Saldo -789 -405 211 

 

-40 

  

B. Balans  (in €) 
      

 
   DEBET 

   
   CREDIT 

 
31 aug.'15 31 aug.'14 

  
31 aug.'15 31 aug.'14 

       Materiaal 1 1 

    Voorraden 100 0 

    Vorderingen 0 130    Schulden 

 
2295 240 

Saldo ING-rekening 171 147    Reserve jubileum 0 250 

Saldo ING-spaarrekening 3022 2000    Eigen vermogen 999 1787 

                                                                                            

   Totaal 3294 2278 

  

3294 2277 
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Toelichting financieel overzicht Het Witte Paard 2014/2015 

 

1. Contributie € 3057 

De volle jaarcontributie betaalden 15 seniorleden (€ 110), 16 jeugdleden t/m 16 jaar (€ 65) en 1 jeugd-

lid boven 16 jaar (€ 75). Verder betaalden 2 jeugdleden een gedeelte van het jaar en 4 seniorleden een 

gereduceerd bedrag. 

 2. en 3. Donaties € 250 

2 leden en 2 niet-(meest ex-)leden doneerden bedragen variërend van € 75,00 tot € 25,00. 

5. Onvoorzien € 40 

Betreft het positief verschil tussen in- en verkoop van consumpties op clubavonden (€ 59,78), vermin-

derd met inschrijfgeld E-team (€ 20).  

6. Afdracht bond € 1341 

De NHSB stuurt per kwartaal een nota waarin opgenomen de contributie voor NHSB, KNSB en af-

dracht Max Euwecentrum. 

Op jaarbasis betaalden we aan de NHSB  per seniorlid € 7,00, per jeugdlid € 4,00. De KNSB vroeg per 

seniorlid € 40,88 en per jeugdlid € 20,44. Voor het Max Euwe Centrum betaalden we € 0,60 per lid. 

7. Kosten externe competitie € 364 

Dit betreft nota’s van ZSC/Saende voor zaalhuur, barbediening, wedstrijdleiding en consumpties van 

de thuiswedstrijden van ons 1
e
 achttal in het BOKO denksportcentrum; deels geschat omdat voor 2 

wedstrijden in 2015 nog geen nota is ontvangen. 

9. Kosten speellocatie € 1225 

Met onze nieuwe ‘huisbaas’, Guisveld, hebben we een zaalhuur van € 35 per avond afgesproken. Het 

sturen van nota’s laat te wensen over. Tot nu toe is alleen voor de maand april gelukt. Zie balans. 

10. Prijzen € 174 

Betreft prijzen voor interne, externe en jeugdcompetitie en ook Sinterklaas- en Paassnelschaak, duo-

schaak en clubkampioenschap snelschaken. 

12. Representatie € 35 

Dit zijn voornamelijk de kosten slotavond jeugd en een donatie aan het Max Euwecentrum. 

13. Bureaukosten € 147 

Bankkosten €  107,15; verzekering materiaal € 5,00; onkosten secretaris/penningmeester €34,75. 

14. Jubileum € 872 

Uitgaven: catering Guisveld € 950; 60 Jubileumboeken € 723,60; simultaangevers € 703; prijzen € 87.  

Inkomsten: Subsidies € 1000; donaties € 125; verkoop jubileumboeken € 366,50, nog voorraad € 100.  

Balans   

Voorraad: Jubileumboeken € 100. Schulden: nog te ontvangen nota’s Guisveld: zaalhuur € 1085, jubi-

leumavond € 950; kosten BOKO 1
e
 team € 185; prijzen € 50; bureaukosten € 25. 

  

Toelichting begroting 2015/2016 

1.Contributie € 3270 

Senioren 17 x € 110 en 4 x € 55, jeugd 17 x € 65 en 1 x € 75. 

6. Afdracht bond € 1385 

Senioren 20 x € 48, jeugd 17 x € 25. Voor 2 dubbelleden betalen we niets aan de bond. 

7. Kosten externe competitie € 550 

Door de promotie van het 1
e
 naar de KNSB zullen we rekening moeten houden met extra kosten, ge-

schat op € 250. 

Overige posten 

Hier wordt weinig of geen verandering ten opzichte van het afgelopen seizoen verwacht. 

16. Saldo nadelig € 40 

Een bijna sluitende begroting dus. Daarom lijkt het, hoewel onze reserve door de hogere kosten van 

het jubileum nogal is afgenomen, verantwoord om de contributie niet te verhogen. 

 

Wormer, augustus 2015,  

Jan Rot, waarnemend penningmeester. 
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Resultaten interne competitie seizoen 2014-2015 
 
Hierna volgen – zoals gebruikelijk – de eindstanden van  

(1) de competitie om het clubkampioenschap,  

(2) de rapidcompetitie,  

(3) het snelschaakkampioenschap 

1a – Clubkampioenschap 2014-2015 – keizerpunten 

 

 
 

Opvallend dit jaar is de derde plaats van Robin en de wat lagere klassering van Jan Brink. Robin is in 

de interne competitie al jaren heel goed op dreef en geeft de indruk zijn beste schaak te bewaren voor 

die interne, want ook dit jaar bleef de (volgens mij te verwachten) KNSB-ratingboost uit! Verder is de 

progressie van Bob de Wit goed om te zien.  

 

En natuurlijk, ik zou het bijna vergeten: Chris is weer kampioen! Robin, doe er iets aan!!! 

 

In de volgende tabel zien we klassering op basis van de TPR verschillen. Allereerst natuurlijk de hoge 

posities van Hajo en Bob! Veelbelovend zou ik denken. Het zou mooi zijn als Hajo wat regelmatiger 

kon meedoen in het komende seizoen … 

En natuurlijk, zoals gezegd, Robin weer (bijna) bovenaan. Evenals de 4 voorgaande jaren!! 

 

Het volgende overzicht vergelijkt de eerste 5 in de laatste vier seizoenen: 

 

 

 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Robin Mandersloot (+194) Robin Mandersloot (=255) Robin Mandersloot (=280) Hajo Bons (+278) 

2 Piet van Tellingen (+188) Piet Zegers (+160) Hans van Heems (=63) Robin Mandersloot (+152) 

3 Roland van Soest (+112) Paul Groot (+144) Jan Brink (=62) Bob de Wit (+126) 

4 Jan Rot (+65) Hans van Heems (+129) Piet van Tellingen (=50) Jaap de Berg (+83) 

5 Piet Zegers (+7) Jaap de Berg (+126) Piet Zegers (=-8) André Meester (+36) 
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1b – Clubkampioenschap 2014-2015 – naar TPR-beginrating 
 

 

 

2a – De rapidcompetitie 2014-2015 - samen met  (heel weinig) jeugd 

 

 
 

 

Bij de rapidcompetitie zien we – bij de uitslag op basis van de TPR verschillen – ook mooie resultaten 

van 3 jeugdspelers (Noa, Bob en Hajo). Toch wel jammer dat de deelname dit jaar zo mager was! Ook 

hier Chris (weer) kampioen en verder een tamelijk reguliere uitslag (vanuit de rating gezien dan). 
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2b. Rapidcompetitie 2014-2015 – stand op basis van verschil beginrating en 

TPR 
 

 
 

 

3. Snelschaakkampioenschap 2015 - Het Witte Paard Zaandijk –  
 

 
 

Het snelschaakkampioenschap was dit jaar weer een echte happening! Met 14 deelnemers, waarvan 6 

leden van het 1e team ging het tenminste ergens om! Het was spannend tot de laatste ronde en leverde 

uiteindelijk een mooie overwinning voor Bryan op! Proficiat!! 
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Na een nederlaag in de eerste ronde (maar dat overkomt de besten, zelfs onze wereldkampioen 

Magnus Carlsen ) won hij daarna ál zijn partijen!!! Dus 12 uit 12, dat kan als een “Bryan-streak” de 

geschiedenisboeken in. Voor de volledigheid hieronder nog de kruistabel. 

 

 
 

 

 

Voorstel invullen speelavonden seizoen 2015-2016 
 

1. De huidige opzet van het clubkampioenschap handhaven, dus: 

  

a. Externe partijen tellen NIET mee voor het kampioenschap. 

b. Op de avonden dat er extern wordt gespeeld (en de vrijdagavonden, vooraf     

    gaand aan de speeldagen van het eerste team), is er een alternatieve speelwijze.      

     

    Afhankelijk van de belangstelling van de leden (gebaseerd op een kleine email-     

    enquête) worden deze avonden gevuld met snelschaken (een competitie), rapid       

    (idem) en/of training (Bryan en Chris). Hierover moet dus nog een besluit 

    genomen worden. 

 

2. Naast deze competitie(s) zullen er weer enkele avonden georganiseerd worden voor schaakac-

tiviteiten van jeugd en senioren gezamenlijk. De programmering en invulling hiervan volgt la-

ter. We denken aan duoschaak, doorgeefschaak, chess960 en mogelijk nog andere varianten. 
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Jaaroverzicht Jeugd 2014-2015 (Chris de Saegher) 

 

 

Interne Competitie 

 

Met het fraaie aantal van 18 winstpartijen heeft Bob de Wit zijn titel bij de Witte Paard jeugd gepro-

longeerd. Er werd ditmaal weer in één grote groep gespeeld waarbij de spelers die aan elkaar gewaagd 

zijn elkaar soms driemaal getroffen hebben. In de onderlinge duels tegen belangrijkste concurrent 

Hajo Bons moest de kampioen wederom diep gaan om daar uiteindelijk 2 uit 3 aan over te houden. 

Van de 4 spelers die geen enkele ronde misten scoorde Emil Aktas het best hetgeen uiteindelijk de 3
e
 

prijs opleverde. 

De aanstormende jongere jeugd mocht het dus regelmatig opnemen tegen ‘de gevestigde orde’ en 

bleef daarbij niet zelden aan de goede kant van de score! Meest opvallend natuurlijk de overwinning 

van Marijn Bakkum op Bob waarmee de basis werd gelegd voor de eerste ratingprijs. Joerie van der 

Meer en Teun Holtman presteerden ook meer dan 100 punten boven hun rating en waren de andere 

prijswinnaars in die categorie. 

Een puntje van zorg is de bezetting onderaan de ranglijst waarbij diverse spelers niet het hele seizoen 

meedraaiden. Hetzij door later instappen maar soms ook door halverwege afhaken. Hopelijk komen er 

aan het begin van het nieuwe seizoen vanuit het schoolschaak op De Werf en De Zoeker weer wat 

nieuwe jeugdleden bij zodat ook voor de beginnende schakers het aanbod qua tegenstand wat gelijk-

matiger wordt. 

Hieronder de ‘opgeschoonde’ eindstand zonder scores voor afberichten en vrije rondes en dus geba-

seerd op het werkelijk aantal gespeelde partijen. Tussen haakjes de startrating. 

 
1. Bob de Wit (1060)  18 – 20  11. Youri Honig (360)  9½ - 21 

2. Hajo Bons (956)  14 – 18  12. Tim Gras (598)  9 – 20 

3. Emil Aktas (959)  14½ - 21 13. Marnix Dusebout (416) 7 – 17 

4. Jelle Groot (1002)  10½ - 18 14. Thijs van Gessel (377)  8½ - 20 

5. Marijn Bakkum (534)  10 – 18  15. Sander Worm (200)  6½ - 17 

6. Eric de Kruijff  (744)  10½ - 21 16. Fien Krijt (150)  4½ - 10 

7. Joerie van der Meer (513) 9½ - 20  17. Jaïr de Roeck  (200)  2 – 6 

8. Jim Eijman (646)  9½ - 20  18. Lise Gras (100)  2 – 9 

9. Noa Disbergen  (907)  9 – 20  19. Pasqual Boerse (100)  1½ - 12 

10. Teun Holtman (323)  9½ - 21 

 

Snelschaken 

 

Doordat er op het eind van het seizoen nog een clubavond uitviel waren er ditmaal 4 snelschaaktoer-

nooien. Puntentelling net zo als in de NHSB Grand Prix cyclus en op basis van de 3 beste resultaten 

rolde er de volgende eindstand uit: 

 
1. Hajo Bons  142     8. Marijn Bakkum 94  (2

e
 prijs groep 2)  

2. Bob de Wit  136     9. Tim Gras  90  

3. Eric de Kruijff  132   10. Jim Eijman  88 

4. Emil Aktas  128   11. Thijs van Gessel 70  (3
e
 prijs groep 2) 

5. Jelle Groot  124   12. Youri Honig  67 

6. Joerie v/d Meer 102   13. Sander Worm 60 

7. Teun Holtman    95  (1
e
 prijs groep 2) 14. Lise Gras  52 

 

Variaschaak 

 

Op de 7 clubavonden rond de vakanties werd er weer met veel plezier aan doorgeef- en surpriseschaak 

gedaan. Hoogste score (27½ uit 42) voor Jelle Groot die alle keren aanwezig was, evenals Joerie van 

der Meer (22½ uit 39). Slechts eenmaal verstek lieten gaan Emil Aktas (23 uit 36), Tim Gras (17½ uit 

34) en Eric de Kruijff (16½ uit 36) en ook Teun Holtman (15 uit 26), Marnix Dusebout (14½ uit 26) 

en Bob de Wit (13 uit 29) mochten tot de trouwe bezoekers gerekend worden. 
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Viertallen 

 

Vooral het E-team deed van zich spreken door in maart op het NHSB-kampioenschap in Zaandam als 

2
e
 te eindigen. Met een beetje meer geluk had het zelfs de hoofdprijs kunnen zijn!  

Op het Nederlands Kampioenschap (eind mei in Zuid-Scharwoude) liep het qua resultaat allemaal iets 

minder gesmeerd (34
e
 van de 40 teams) maar geweldig om daar weer eens present te mogen zijn! 

De persoonlijke scores van beide toernooien bij elkaar waren: Teun (bord 1) 7 uit 13, Marnix (bord 2) 

9 uit 13, Thijs (bord 3) 6½ uit 13, Lise (bord 4) 5 uit 13. 

 

Voor het D-team bleef het optreden beperkt tot een ietwat teleurstellende 11
e
 plek op het NHSB-

kampioenschap in Zwaag. Persoonlijke resultaten: Marijn (bord 1) 3 uit 7, Teun (bord 2) 1 uit 7, Mar-

nix (bord 3) 3½ uit 7, Youri (bord 4) 3 uit 7. 

 

Persoonlijke Kampioenschappen 

 

Tweemaal zilver op de Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen van de NHSB. Om te beginnen voor 

Bob in de A-categorie die daarvoor in Haarlem niemand achter zich hoefde te laten (). 

Bij de F-jeugd (begin februari in Zuid-Scharwoude) had Marnix wat meer concurrentie maar van 

degenen die op de gedeelde 2
e
 t/m 6

e
 plaats eindigden (waaronder ook Thijs!) had hij de meeste SB-

punten!  Derhalve ook een vervolgoptreden op de Nationale Pupillendag in Roosendaal maar meer dan 

een 47
e
 plek bleek er daar voor Marnix niet in het vat te zitten. 

Tenslotte een 9
e
 plaats voor Teun in de E-categorie welke weer in Haarlem verspeeld werd. 

 

NHSB Grand Prix 

 
categorie speler aantal deelnames  eindklassering  # 1

e
 # 2

e
 # 3

e
  

 

AB  Bob  4   5
e
     1  

AB  Hajo  3   8
e
    

AB  Joerie  3   14
e
  

C  Noa  1   24
e
  

D  Marijn  5   14
e
     3   2 

D  Youri  3   49
e
     1 

E  Teun  8   6
e
    2   1 

E  Marnix  7   10
e
    1   1   1 

 

Wat in ieder geval opvalt is dat Marijn in al zijn toernooien een prijs pakte! 

Teun leek met een serie van driemaal prijs achter elkaar op weg om ook een seizoensbeker te pakken 

maar viel op het eind wat terug. Een zesde plaats in deze grote leeftijdsklasse is echter ook prima! 

Komend seizoen kunnen we hopelijk alle Witte Paard jeugdspelers in het overzicht terugvinden?!  

 

Examens 

 

Hoewel er weer op alle niveaus in de werkboeken werd gedoken was het afrondende examen voorna-

melijk voorbehouden aan de lagere stappers. De volgende Witte Paarders werden op onze voorlaatste 

clubavond dan wel eerder op De Werf of later bij ZSC-Saende een diploma rijker. 

 
stap 1  Lise (7)  Fien (8½) 

stap 2  Sander (6½) Marnix (6½) Teun (7)  Youri (8) Marijn (8½) 

stap 2+  Marijn (7) 

stap 3  Jim (6½) 

 

Dank wederom aan de trainers/begeleiders Robin Mandersloot, Jan de Wilde en Edwin van der Meer!  

En denk er aan: jullie kunnen al die opgedane kennis en vaardigheden alleen maar in een echte partij 

toepassen als je op de belangrijke momenten goed je bedenktijd gebruikt! 
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Verslag Witte Paard 1 2014-2015 (Chris de Saegher) 

 

 

Met het afhaken van Tjerk van Blokland was ons vlaggenschip weer een stukje verder gestript maar er 

bleken wel meer teams in de Promotieklasse in meer of mindere mate een jasje uitgedaan te hebben. 

Alleen het uit de KNSB gedegradeerde ZSC-Saende 2 en promovendus Krommenie konden op papier 

de nodige angst inboezemen. Dat zou dus wat betreft de twee promotieplaatsen een Zaanse aangele-

genheid moeten worden. 

In de openingsronde stond meteen al het onderlinge duel met onze zuiderburen geprogrammeerd en 

konden we zien waar we stonden. Hoewel er zelfs kans op meer inzat was het uiteindelijke gelijkspel 

in ieder geval een mooie opsteker. 

Die in ronde 2 een mooi vervolg kreeg met een zwaarbevochten zege in Haarlem op Het Spaarne (3½ - 

4½) waartegen onze Zaanse concurrenten de punten lieten liggen. 

Vervolgens een enorme uithaal (7½ - ½) tegen Caïssa/De Eenhoorn 3, op papier weliswaar het zwak-

ste team maar je moet het maar doen! 

Tegen Kijk Uit hebben wij het doorgaans moeilijk maar het team uit IJmuiden bleef dit seizoen weinig 

bespaard en wij konden met duidelijke cijfers (2½ - 5½) huiswaarts keren. 

In de thuiswedstrijd tegen het vaak boven zichzelf uitstijgende De Waagtoren 3 bleven we ook aan de 

goede kant van de score (4½ - 3½). Heel nuttig aangezien ZSC-Saende 2 en Krommenie ook hier 

schade tegen opliepen! 

Ook tegen het niet op z’n sterkst voor de dag komende Aalsmeer kenden we ditmaal geen pardon, 

wederom een ruime uitzege (2½ - 5½). 

Derhalve zou in de thuiswedstrijd tegen Heerhugowaard de promotie al praktisch veilig gesteld kun-

nen worden. Op papier wellicht makkelijk maar ook zij wisten onze concurrenten beentje te lichten. 

Echter, op onze 5 – 3 overwinning viel weinig af te dingen! 

Een goed resultaat in de streekderby tegen Krommenie zou vervolgens de kers op de taart in de vorm 

van het kampioenschap opleveren en zo valt de uiteindelijke 4 – 4 zeker te betitelen! 

In de gezamenlijke slotronde werd Santpoort 2 met 5 – 3 aan de kant gezet hetgeen resulteerde in een 

voorsprong van 5 matchpunten op de achtervolgers, volgens mij een redelijk unicum! 

 

Eindstand NHSB Promotieklasse  Individuele resultaten WP 1 

 

   mp bp         score     bord     tpr 

Witte Paard 1  16 45½ P Chris de Saegher     7½ - 9    1.0     2246 

ZSC-Saende 2  11 42 P Paul van Haastert     6½ - 9    3.3     2058 

Heerhugowaard  11 37  Jan Brink      4½ - 9    3.3     1850 

Waagtoren 3  10 37½  Bryan Wijk      7 – 9      3.7     2082  

Het Spaarne    9 36½  Alexander Kretzschmar     3 – 8      4.1     1718 

Krommenie    9 36½  Christiaan Molenaar     2½ - 6    5.2     1790 

Aalsmeer    8 32  André Meester      1½ - 2    6.0     1948 

Santpoort 2    7 34  Robin Mandersloot     2½ - 3    6.7     2055 

Kijk Uit    6 35½ D Jaap de Berg      3½ - 7    7.0     1730 

Caïssa/De Eenhoorn 3   3 23½ D Piet Zegers      ½ - 1      7.0     1709 

      Roland van Soest     1 – 2      7.5     1756 

      Jan Rot       3½ - 4    7.8     1966 

      Thomas Tates      2 – 3      8.0     1983  

 

Helaas worden er in de NHSB Competitie geen topscoordersprijzen uitgereikt en hield kopman Chris 

de Saegher aan zijn enigszins geflatteerde score alleen wat ratingwinst over (die hij in de zomer ove-

rigens weer te grabbel gooide!). Door een uitbreiding van het openingsrepertoire waren ook in de wit-

partijen de stellingen regelmatig niet om over naar huis te schrijven maar bijna evenzo vaak werd door 

de tegenstander alsnog de rode loper uitgelegd. 

Paul van Haastert moest meer uren achter het bord doormaken dan wat we doorgaans van hem ge-

wend zijn en boekte de ultrasnelle aanvalsoverwinning ditmaal alleen in één van zijn twee zwartpartij-

en! Wist nu ook menig tegenstander uit te knijpen in het eindspel! 
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Dat Jan Brink zo af en toe na een volkomen gelijkwaardige opening genoegen neemt met een relatie-

ve salonremise valt hem gezien de leeftijd niet aan te rekenen. Alleen in de laatste ronde ging hij er in 

een op het eerste gezicht volkomen vlakke stelling nog eens ouderwets goed voor zitten en wist zo in 

ieder geval de twee eerder opgelopen nederlagen tegen sterke tegenstanders te compenseren. 

Een prachtige scorekaart met geen enkele remise voor Bryan Wijk! Moest hij met zijn mix van origi-

neel en provocerend openingsspel in het verleden vaak tot in het verre eindspel gaan om een en ander 

recht te zetten, ditmaal opvallend veel bliksemoverwinningen!  

Ook bij Alexander Kretzschmar een digitale scorelijst maar dan met wat meer nulletjes. Die op hun 

beurt ook weer een digitale oorzaak hadden. Ja, bij die DGT’s blijven de seconden onverbiddelijk snel 

wegtikken! Schokeffect wellicht alleen aan bord 1 te bereiken?! 

Christiaan Molenaar moest aan het begin van het seizoen enige wedstrijden verstek laten gaan en 

miste zo het nodige wedstrijdritme. Dat gaat helaas ook niet altijd even goed samen met nieuwe ope-

ningsexperimenten. Of er beter met zwart wordt gescoord is inmiddels ook niet zo duidelijk meer?! 

Jaap de Berg was ongeslagen gebleven als zijn tegenstander van Het Spaarne niet door zijn teamlei-

der was verplicht tot doorspelen. Jaap op zijn beurt probeerde dit meteen in de volgende ronde goed te 

maken maar bleef ondanks veel duw- en trekwerk als enige op remise steken tegen Caïssa/De Een-

hoorn 3! Vond de ronde daarop alsnog het juiste slachtoffer om weer op 50% uit te komen.   

Tenslotte Thomas Tates die als beoogd basisspeler jammer genoeg maar drie keer in de gelegenheid 

was om mee te doen. Gezien zijn plusremise tegen ZSC-Saende 2 had zijn ongeslagen status waar-

schijnlijk wel over een wat substantiëlere serie uitgesmeerd kunnen worden. 

Er moest dus regelmatig een beroep op invallers gedaan worden en die hadden een groot aandeel in het 

succes en bleven vrijwel allen ongeslagen. Alleen Roland van Soest moest een keertje buigen maar 

tegen ZSC kan dat natuurlijk gebeuren. Meest in het oog springend de bijdragen van Robin Mander-

sloot (onder meer winst tegen ZSC!) en Jan Rot (zag zijn 100% serie pas in de slotwedstrijd onder-

broken worden zodat een mega TPR net aan zijn neus voorbij ging).  

 

 

NHSB-Beker 

 

Onze campagne op weg naar een eventuele dubbel werd ingezet met een opvallend makkelijke 3½ - ½ 

zege op KTV. Vervolgens dezelfde cijfers tegen Opening ’64, misschien niet zo verrassend wel wat 

geflatteerd. Via een zwaar bevochten 2½ - 1½ zege op Bergen werd in ieder geval weer eens de finale 

vierkamp bereikt. Daarin strandde de missie door een 1½ - 2½ nederlaag tegen ZSC-Saende dat er op 

eigen bodem vervolgens ook met de cup aan de haal ging. In de wedstrijd om de 3
e
 en 4

e
 plaats bleek 

tenslotte ook De Waagtoren een te groot obstakel. De bordpunten werden nog wel gelijk verdeeld 

maar voor ons niet in de goede volgorde.  

 

Persoonlijke resultaten:      score  bord  tpr 

    Chris de Saegher  4½ - 5   1.0  2287 

    Bryan Wijk   2½ - 4   2.3  1928 

    Jan Brink   2 – 4   2.5  1901 

    Paul van Haastert  1 – 2   3.0  1764 

    Christiaan Molenaar  2 – 3   4.0  2023 

    André Meester   ½ - 1   4.0  1977 

    Roland van Soest  ½ - 1   4.0  1891 

  

Naast een hernieuwd optreden in de 3
e
 klasse zal de tegenstand in de bekercompetitie waarschijnlijk 

van een nog hoger KNSB niveau zijn. Een leuke uitdaging en kijken hoe ver we ditmaal komen!? 

De honneurs in de NHSB Bekercompetitie mogen worden waargenomen door de spelers van het 

tweede.     
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Hoe Het Witte Paard 2 op fortuinlijke wijze aan degradatie ontsnapte (een verslag van Jan Rot). 

 

Ten opzichte van het team dat vorig seizoen na vier ronden nog tot de kanshebbers voor het kampi-

oenschap behoorde, maar tenslotte met een eervolle 4
e
 plaats genoegen moest nemen, was het 2

e
 nau-

welijks anders samengesteld. In de basis was Paul Groot, die in principe altijd wel wil spelen, aange-

meld in plaats van Joop Dragstra. Behalve Hans van Heems, die vorig jaar een ‘off-year’ had, scoor-

den de anderen toen (soms flink) positief. Geen reden dus om te verwachten dat er dit jaar serieus met 

degradatie rekening moest worden gehouden. En na de uitslag van de eerste ontmoeting, uit tegen 

HWP Haarlem 6, 6-2 winst, bleef de stemming positief. Achteraf bleek dit team slechts2 matchpunten 

te vergaren, dus zo bijzonder was onze prestatie niet.  

 

30-09-2014 HWP Haarlem 6  -  Het Witte Paard 2 2 - 6 

1 7362410  Peter Zoetemeijer  1644  -  6239948  Jan Rot  1850 0-1 

2 6756937  Hans Spanjersberg  1648  -  7957015  Andre Meester  1812 ½-½ 

3 8432248  Sjoerd van Raaij  1551  -  7786867  Roland van Soest  1790 0-1 

4 8178621  Luuk van den Broek  1699  -  7889288  Robin Mandersloot  1708 0-1 

5 7645011  Stephan Blaas  1622  -  8207804  Piet Zegers  1722 ½-½ 

6 7305001  Pieter Levasier  1593  -  7526948  Leendert Saarloos  1691 0-1 

7 7732901  Ton Deutekom  1592  -  7366447  Hans van Heems  1504 ½-½ 

8 7184441  Richard Fritschy  1547  -  7910793  Piet van Tellingen  1389 ½-½ 

   1612    1683   

 

Nee, dan Krommenie 2, dat in de 2
e
 ronde de eer had om onze eerste tegenstander in onze nieuwe 

speellocatie Guisveld te zijn. Met een verzwakt team, wat een ratingverschil van ruim 150 punten be-

tekende, was de nederlaag ingecalculeerd, maar dat we zo kansloos ten onder gingen…...  Robin (1) en 

Roland (½) scoorden als enigen. Uiteindelijk zou Krommenie ongeslagen kampioen worden.   

 

07-11-2014 Het Witte Paard 2  -  Krommenie 2 1½ - 6½ 

1 6239948  Jan Rot  1850  -  6370463  Jan Grin  2015 0-1 

2 7957015  Andre Meester  1812  -  7529962  Simon v.d. Woude  1875 0-1 

3 7786867  Roland van Soest  1790  -  7802993  Geert Kingma  1789 ½-½ 

4 7889288  Robin Mandersloot  1708  -  6211953  Cees Grootjen  1749 1-0 

5 7366447  Hans van Heems  1504  -  7786856  Werner Fritz  1711 0-1 

6 7910771  Joop Dragstra  1555  -  7459210  Kees Takken  1700 0-1 

7 8465710  Bob de Wit  1447  -  8062120  Jasper Kraakman  1697 0-1 

8 8471991  Paul Groot  1307  -  8157303  Ronald Kraakman  1648 0-1 

   1621    1773   

 

Bij de uitwedstrijd tegen Kijk Uit 2 speelde een oude kwaal ons weer eens parten. Hoewel we toch op 

vrijdag speelden regende het afmeldingen en konden we niet meer dan 7 man op de been brengen. Op 

de reglementaire 0-1 volgden snel enkele nullen en daarna liepen de IJmuidenaren uit naar 4½-½. 

Daarmee was onze tweede nederlaag een feit en de 2½ uit 3 in de laatste partijen een schrale troost.  

 

28-11-2014 Kijk Uit 2  -  Het Witte Paard 2 5 - 3 

1 8190523  Ingmar Visser  1768  -  6239948  Jan Rot  1850 ½-½ 

2 7668342  Guido van Leen  1812  -    
 

  1-0 R 

3 8302987  Gregory van den Ende  1710  -  7889288  Robin Mandersloot  1708 ½-½ 

4 8132927  Dick Wijker  1645  -  7786867  Roland van Soest  1790 0-1 

5 7348737  Jan Geus  1693  -  7526948  Leendert Saarloos  1691 1-0 

6 7884085  Andries Visser  1683  -  8207804  Piet Zegers  1722 0-1 

7 7425077  Jan Jansen  1643  -  7910793  Piet van Tellingen  1389 1-0 

8 8500602  Halil Gul  1246  -  8465710  Bob de Wit  1447 1-0 

   1650    1656   



20 
 

Tegen het jeugdteam ZSC-Saende 4 moest dus orde op zaken worden gesteld. Weer misten we enkele 

basisspelers het ratingverschil, zo blijkt hieronder, was zeer aanzienlijk. Maar bij zo’n jeugdteam is dat 

vaak bedrieglijk. Fris en fruitig scoorden de jonkies het ene punt na het andere en pas bij 0-4 kon ons 

debuterende jeugdlid Hajo ons eerste punt laten noteren. Een gelijkspel zat er op dat moment nog in 

maar toen André zijn gunstige stelling niet kon winnen trokken we toch aan het kortste eind.  

 

12-12-2014 Het Witte Paard 2  -  Z.S.C. Saende 4J 3½ - 4½ 

1 6239948  Jan Rot  1850  -  8402163  Christopher Blees  1580 1-0 

2 7957015  Andre Meester  1812  -  8396080  Raymond Mastenbroek  1566 ½-½ 

3 7889288  Robin Mandersloot  1708  -  8213139  Tom Broekhuizen  1527 0-1 

4 7786867  Roland van Soest  1790  -  8403307  Marcel Springorum  1372 1-0 

5 7526948  Leendert Saarloos  1691  -  8271054  Rebecca Rosegg  1487 0-1 

6 8465710  Bob de Wit  1447  -  8364279  Arjen Springorum  1452 0-1 

7 7910793  Piet van Tellingen  1389  -  8444634  Younes Nieuwenhuizen  1212 0-1 

8 8452279  Hajo Bons    -  8543491  Yasin Nurmohamed   1-0 

   1669    1456   

 

Na de gebruikelijke januaripauze restten nog drie ronden, waarin we nog zeker twee lastige tegenstan-

ders konden verwachten. De eerste daarvan bracht ons opnieuw naar de ‘Sociëteit Vereeniging’ in 

Haarlem, nu tegen het 5
e
 van HWP. Opnieuw konden we niet op z’n sterkst aantreden en ook nu kwa-

men we een half punt tekort voor een gelijkspel. Op zich een redelijk resultaat maar het maakte de 

degradatiezorgen er niet minder op. 

 

10-02-2015 HWP Haarlem 5  -  Het Witte Paard 2 4½ - 3½ 

1 8149658  Harry van der Peet  1792  -  6239948  Jan Rot  1850 0-1 

2 8406233  Lex van Aalderen  1717  -  7957015  Andre Meester  1812 0-1 

3 7970413  Eelco Kummer  1824  -  7786867  Roland van Soest  1790 ½-½ 

4 8333908  Bart de Valk  1711  -  7889288  Robin Mandersloot  1708 1-0 

5 8132344  Sylvain de Ruijter  1708  -  8465710  Bob de Wit  1447 1-0 

6 7991511  Bob Crezee  1742  -  7366447  Hans van Heems  1504 ½-½ 

7 8039768  Patrick van den Oord  1689  -  7910793  Piet van Tellingen  1389 ½-½ 

8 8426066  Richard Breurkes  1695  -  8471991  Paul Groot  1307 1-0 

   1734    1600   

 

In de voorlaatste ronde kwam opnieuw een jeugdteam bij ons op bezoek. Deze keer waren wij op volle 

sterkte en kampte de tegenpartij met invallers. Desondanks konden we pas na een 3-3 tussenstand met 

twee winstpartijen de buit binnen halen. Maar we stonden nog altijd op de gevaarlijke voorlaatste 

plaats. 

 

13-03-2015 Het Witte Paard 2  -  Kennemer Combinatie 5J 5 - 3 

1 6239948  Jan Rot  1850  -  8112665  Bart Feltman  1823 0-1 

2 7957015  Andre Meester  1812  -  8310115  Edwyn Mesman  1686 1-0 

3 7786867  Roland van Soest  1790  -  8419829  Gilian Honkoop  1482 1-0 

4 7889288  Robin Mandersloot  1708  -  8386235  Vlad Omota  1649 1-0 

5 8207804  Piet Zegers  1722  -  7527113  Frank Sala  1446 ½-½ 

6 7526948  Leendert Saarloos  1691  -  7794721  Martien Schriemer  1635 ½-½ 

7 7366447  Hans van Heems  1504  -  8419818  Mark Honkoop  1492 1-0 

8 7910771  Joop Dragstra  1555  -  8361738  Feddo Koeman  1515 0-1 

   1704    1591   

 

Laatste wedstrijd, uit tegen Purmerend 3, alle hens aan dek. Met aan de borden aan hun kant vier 

‘1800-plussers’ moest er een wonder gebeuren, wilden we de zo goed als zeker voor lijfsbehoud beno-

digde overwinning uit het vuur slepen. Het wonder bleef uit, al kwamen we er dichtbij. Pas de laatste 
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partij, die na aanvankelijk voordeel toch met verlies van Piet Zegers eindigde, deed de balans weer net 

in ons nadeel uitslaan.  

 

09-04-2015 Purmerend 3  -  Het Witte Paard 2 4½ - 3½ 

1 8414340  Frank van der Moolen  1898  -  6239948  Jan Rot  1850 ½-½ 

2 6166193  Rob Hahlen  1830  -  7957015  Andre Meester  1812 ½-½ 

3 6392309  Ton de Veij  1828  -  7889288  Robin Mandersloot  1708 ½-½ 

4 8286267  Paul Meijer  1612  -  7786867  Roland van Soest  1790 0-1 

5 8616267  Michael Yu    -  8207804  Piet Zegers  1722 1-0 

6 7366117  Ties Wijnen  1696  -  7526948  Leendert Saarloos  1691 0-1 

7 8464357  Kees Kerkdijk  1849  -  7366447  Hans van Heems  1504 1-0 

8 7295057  Cor Groot  1619  -  7910793  Piet van Tellingen  1389 1-0 

   1761    1683   

 

En zo bleven we op de voorlaatste plaats staan en gingen we ervan uit gedegradeerd te zijn. Maar toen 

gebeurde het wonder alsnog. Doordat er maar één team uit de KNSB naar de Promotieklasse degra-

deerde, en daaruit naast ons 1
e
 dat kampioen werd ook ZSC-Saende 2 promoveerde, mag ons 2

e
 het 

komend seizoen opnieuw in de 2
e
 klasse proberen. Eindstand 2

e
 klasse C: 

 

l     2
e
 klasse C NHSB 2014/2015 

 

  Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Match Bord 

1  Krommenie 2   5 4 6½ 3½ 5½ 6½ 5 11 36 

2  Purmerend 3 3   4½ 3 6 5 4½ 5½ 10 31½ 

3  Kennemer Combinatie 5J 4 3½   5½ 5½ 5 3 6 9 32½ 

4  Kijk Uit 2 1½ 5 2½   3½ 4 5 5½ 7 27 

5  Z.S.C. Saende 4J 4½ 2 2½ 4½   4 4½ 2 7 24 

6  HWP Haarlem 5 2½ 3 3 4 4   4½ 6½ 6 27½ 

7  Het Witte Paard 2 1½ 3½ 5 3 3½ 3½   6 4 26 

8  HWP Haarlem 6 3 2½ 2 2½ 6 1½ 2   2 19½ 
 

 

 

Het hoeft na bovenstaande resultaten geen verwondering te wekken dat de individuele scores op één 

uitzondering na niet denderend waren.  Vijf spelers behaalden nog 50% of iets meer, Roland springt 

eruit met liefst 85%, 5 maal winst en 2 maal remise! 

 

 
    Individuele scores Het Witte Paard 2, 2

e
 klasse C NHSB 

 

  1 2 3 4 5 6 7 pnt uit % rc tpr brd w-z 

6239948  Jan Rot  1850 1 0 ½ 1 1 0 ½ 4 7 57% 1788 1831 1.0 1 

7957015  Andre Meester  1812 ½ 0   ½ 1 1 ½ 3½ 6 58% 1720 1770 2.0 0 

7786867  Roland van Soest  1790 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6 7 85% 1610 1894 3.4 -1 

8207804  Piet Zegers  1722 ½   1     ½ 0 2 4 50% 1583 1583 5.3 0 

7889288  Robin Mandersloot  1708 1 1 ½ 0 0 1 ½ 4 7 57% 1696 1739 3.6 1 

7526948  Leendert Saarloos  1691 1   0 0   ½ 1 2½ 5 50% 1620 1620 5.6 -1 

7910771  Joop Dragstra  1555   0       0   0 2 0% 1607 930 7.0 2 

7366447  Hans van Heems  1504 ½ 0     ½ 1 0 2 5 40% 1677 1612 6.4 -1 

8465710  Bob de Wit  1447   0 0 0 0     0 4 0% 1525 848 6.5 0 

7910793  Piet van Tellingen  1389 ½   0 0 ½   0 1 5 20% 1542 1312 7.4 -1 

8471991  Paul Groot  1307   0     0     0 2 0% 1671 994 8.0 0 

8452279  Hajo Bons         1       1 1 100% 0 
 

8.0 1 

  
 

                0 0           

Gemiddelde rating opgegeven spelers 1673 
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Hieronder nog wat beelden van onze jubileumavond op 24 oktober 2014. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
(foto’s gemaakt door Nico Hoeve) 
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 Seizoen 2015/2016: Opstellingen teams (Chris de Saegher) 

 

Het arsenaal aan beschikbare seniorspelers is er ondanks de promotie van het eerste niet groter op 

geworden. Zelfs nog een beetje verder uitgedund door de afmelding van Thomas Tates. 

Desalniettemin is er toch besloten om weer eens een derde team in te schrijven. In de 4
e
 klasse wordt 

namelijk al geruime tijd met viertallen gespeeld en door het aanmelden van Albert de Wit (vader van 

Bob) moet het mogelijk zijn om in elke wedstrijd met een mix van jong en oud een team op de been te 

brengen. Daarbij zijn de uitwedstrijden qua afstand in ieder geval niet zo’n probleem, wellicht dat een 

enkele keer een bepaalde doordeweekse clubavond niet helemaal uitkomt. Maar voor Emil Aktas en 

Jelle Groot is het in ieder geval een leuke uitdaging om in de voetsporen van Hajo (die afgelopen sei-

zoen al een bijdrage in het tweede mocht leveren) de nodige ervaring op seniorenniveau op te doen.  

Voor het eerste moet het mogelijk zijn om in ieder geval in de middenmoot mee te draaien en hopelijk 

ligt voor het tweede na de benauwde ontsnapping ook een zorgeloos seizoen in het verschiet.   

 

Witte Paard 1 (KNSB 3C) Witte Paard 2 (NHSB 2C) Witte Paard 3 (NHSB 4..) 

Chris de Saegher  André Meester   Piet van Tellingen  

Paul van Haastert  Jan Rot    Paul Groot  

Bryan Wijk   Roland van Soest  Albert de Wit  

Christiaan Molenaar  Piet Zegers   Hajo Bons 

Jan Brink   Leendert Saarloos  Emil Aktas 

Jaap de Berg   Bob de Wit   Jelle Groot 

Robin Mandersloot  Hans van Heems  

Alexander Kretzschmar  Joop Dragstra   (programma ?) 

Yorick ten Hagen (reserve)     

 

teamleider: Chris de Saegher teamleider: Jan Rot  teamleider: ? 

 

Spelersnamen in volgorde van de KNSB augustusrating. Qua wedstrijdopstelling zal er wat mij betreft 

wat meer gehusseld worden, want in de KNSB is het fenomeen ‘voorbereiding’ nog aanzienlijker.  

Aangezien het twijfelachtig is of Yorick ten Hagen aan het vereiste aantal van 2 wedstrijden toekomt 

zal hij niet als basisspeler voor het eerste worden opgegeven. Vanuit de vaste kern van het tweede 

moest er dus iemand doorschuiven en op basis van interne en externe prestaties in de afgelopen sei-

zoenen in combinatie met leeftijd/ambitie is gekozen voor Robin Mandersloot. 

De andere spelers van het tweede kunnen waarschijnlijk ook weer op de nodige invalbeurten rekenen! 

Dat geldt natuurlijk ook voor Piet van Tellingen en Paul Groot die op hun beurt waarschijnlijk regel-

matig het tweede mogen aanvullen. Daarbij houden we in verband met hun beschikbaarheid voor het 

derde wel zo lang mogelijk de limiet van 3 invalbeurten in het oog.   

 

Programma WP 1: zaterdag 26 september 2015 Witte Paard 1 – ASV 3 

   zaterdag 10 oktober 2015 ASC – Witte Paard 1 

   zaterdag 7 november 2015 Witte Paard 1 – Amsterdam West 

   zaterdag 12 december 2015 Emanuel Lasker – Witte Paard 1 

   zaterdag 9 januari 2016  Witte Paard 1 – De Waagtoren 2 

   zaterdag 13 februari 2016 Caïssa 4 – Witte Paard 1 

   zaterdag 19 maart 2016  Witte Paard 1 – Paul Keres 3 

   zaterdag 2 april 2016  Zukertort Amstelveen 3 – Witte Paard 1 

   zaterdag 23 april 2016  DSC Delft 2 – Witte Paard 1 

 

Programma WP 2: vrijdag 9 oktober 2015  Witte Paard 2 – Heerhugowaard 2 

   maandag 2 november 2015 Aris de Heer – Witte Paard 2 

   vrijdag 27 november 2015 Witte Paard 2 – De Waagtoren 5 

   vrijdag 11 december 2015 Kennemer Combinatie 4 – Witte Paard 2 

   vrijdag 12 februari 2016 Witte Paard 2 – Purmerend 3 

   vrijdag 11 maart 2016  ZSC-Saende 3 – Witte Paard 2 

    vrijdag 1 april 2016  Witte Paard 2 – Volendam 2
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Toernooitijgers 
 (bijdragen van leden, bijeengebracht 
door Jan Rot) 
 
Haast talloos was ook weer in het seizoen 
2014/2015 het aantal schaaktoernooien. Ik 
ben aan het tellen ervan maar niet begonnen. 
Van één dag durende snelschaak- of rapid-
toernooien tot het uit meerdere onderdelen 
bestaande, ruim drie weken durende Tata 
toernooi. Je kon bij wijze van spreken, met 
ook nog een interne en bondscompetitie, het 
hele jaar aan het schaakbord doorbrengen. 
 
Uiteraard hebben ook weer heel wat Witte 
Paarders zich erin uitgeleefd.  

Sprekend voorbeeld daarvan is Bob de Wit. 
Deze jeugdige enthousiasteling presteerde 
het om van augustus 2014 tot en met juli 
2015 aan maar liefst negen toernooien deel 
te nemen! 
Hij begon met het open Nederlands jeugd-
kampioenschap (4½ uit 9 in groep B) en 
eindigde met het ‘gewone’ open Nederlands 
kampioenschap (ook 4½ uit 9 in de B-
groep). 

Daartussenin ‘doorliep’ Bob het Kennemer 
open (september-april, 9 zaterdagen, 3e in 
groep 2 met 6 ½ uit 9); het Tata toernooi 
(weekendvierkamp 8L, 3 uit 3); NHSB kam-
pioenschap A-jeugd (helaas 0 uit 2, toch 2e); 
open kampioenschap NHSB (1½ uit 4 in de 
B-groep); Voorjaarstoernooi Purmerend (1e 
in zijn groep met 2 ½ uit 3); het internatio-
naal toernooi El Arenal, Mallorca (2 uit 8) 
en het Science Park Amsterdam toernooi (3 
uit 9 in groep C). 
 
Hieronder eerst een verslag van Bobs Spaan-
se avontuur door zijn vader en daarna een 
partij uit zijn meest recente toernooi. 
 

“Bob heeft onlangs meegedaan aan zijn 1e 
buitenlandse schaaktoernooi, en wel op Mal-
lorca. Hier een kort verslag. 
 
Vrijdagmiddag waren we in het hotel Carib-
bean Bay in El Arenal aangekomen, op ca. 5 
minuten lopen van de speellocatie. 
Goede kamers met goed werkende airco, tele-
visie, goede bedden en badkamer.  
Het hotel heeft 2 zwembaden, voor de lief-
hebber lekker, het weer was namelijk uitste-
kend, warm voor de tijd van het jaar. 

 
Zaterdag besloot Bob ook mee te doen met 
het Blitz toernooi. 
 
Na 9 ronden had hij 4,5 punten, waarvan 1 
voor een bye, en 1 voor niet opkomen tegen-
stander.  
Bob was tevreden en had de prijsuitreiking 
niet afgewacht. 
De volgende morgen tijdens het ontbijt wer-
den we verrast met de mededeling dat Bob 
een ratingprijs had gewonnen. 
Zondagochtend begon het gewone toernooi, 
met vele sterke deelnemers. 
Hier heeft hij 3 punten behaald, waarvan 1 
wegens niet op komen dagen tegenstander. 
De andere 2 punten, waren via overwinnin-
gen. 
 
Volgens Bob had hij 1,5 punt meer kunnen 
hebben. 1 punt verspeeld doordat hij in tijd-
nood, de beslissende zet om de tegenstander 
mat te zetten over het hoofd zag. Dit was 
tegen Jourde Michel. 
In het hotel zelf waren vele schakers aanwe-
zig, zowel grootmeesters als internationale 
meesters. 
Met name met IM Emory Tate uit de USA 
heeft Bob contact gehad en hopelijk veel van 
geleerd. 
 
Al met al was het een zeer leuke ervaring, en 
we willen graag daar terugkomen. 
Een aanrader voor een schaker, dit toernooi.” 
 
 
Bob de Wit (1485) - Byrial Jensen (1735) 

Open NK, 24.07.2015 
 

1.d4 d6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 Pf6 5.e4 0–0 

6.Le2 Pbd7 7.0–0 e5 8.d5 Ph5 9.g3 a5 10.Le3 

b6 11.a3 Pc5 12.b4 Pb7 13.c5 bxc5 14.bxc5 

De7 15.c6 Pd8 16.Da4 Ander idee van me 
was : 16.Pe1 Pf6 17.Pg2 16...f5 17.Tab1 fxe4 

18.Pxe4 Lg4?? 19.Lg5 De8 20.Pxd6 cxd6 

21.Dxg4 Pf6 22.Lxf6 Ik heb geen probleem 
met ongelijke lopers want mijn loper zal 
beter zijn dan die van hem en er staan nog 
veel stukken op het bord 22...Lxf6 23.Pd2 

Pf7 24.Da4 Ld8 25.Tb7 Ph6 26.Pe4 Le7 

27.Tfb1 Pf5 28.Td7 Pd4 

 
(zie diagram op de volgende pagina) 
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IIIIIIIIY 
9r+-+qtrk+0 
9+-+Rvl-+p0 
9-+Pzp-+p+0 
9zp-+Pzp-+-0 
9Q+-snN+-+0 
9zP-+-+-zP-0 
9-+-+LzP-zP0 
9+R+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
29.Lg4 Computer geeft: 29.Tbb7! Pxe2+ 
30.Kg2 Tf7 31.Txe7 Dxe7 32.Txe7 Txe7 
33.Dc4 Pd4 34.Pxd6 29...Tb8 30.Txb8 Dxb8 

31.Tb7 Dd8 32.c7 Da8 33.c8D Txc8 34.Lxc8 

Dxc8 35.Txe7 Pf3+ 36.Kg2 Pe1+ 37.Kh1 Kf8 

38.Txh7 Dg4 39.Th8+ Kg7 40.Th7+ Kf8 

41.Tf7+ Kxf7 42.Pg5+?? Ik zag niet dat de 
dame het paard daar kon pakken, had na-
tuurlijk Pxd6 moeten spelen 42...Dxg5 

43.Dd1 Df5 44.Dxe1 Df3+ 45.Kg1 Dxd5 

46.Dc1 e4 47.Dc7+ Kf6 48.Dd8+ Kf7 49.Dd7+ 

Kf6 50.Dd8+ Kf5 51.Df8+ Ke5 ½–½ 
 
Op twee straatlengtes afstand – wat het aan-

tal toernooien betreft – komen we Jan Rot 

en Chris de Saegher tegen, beiden met drie 
stuks. 
 
Jan werkte weer zijn traditionele toernooien 
af. Sinds 2010 doet hij van oktober tot mei 
mee aan het Kattenburger open (7 zondag-
middagen, 3½ uit 7), sinds 1999 in januari 

een tienkamp van wat nu Tata heet (groep 
4E, 4½ uit 9) en al sinds 1995 in maart/april 
het NHSB veteranenkampioenschap (3½ uit 
7, groep A). 
In alle toernooien 50%, zo ook in deze par-
tij: 
 
Evert Jan Straat (1967) - Jan Rot (1844) 

7e Kattenburger (5), 22.03.2015 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Lxc4 

Lb4+ 6.Pc3 Pd5 (?) Voorzichtiger waren 
zetten als 6....0–0, 6....c6 en 6....Pbd7. 7.Ld2 

0–0 8.0–0 Pxc3 9.bxc3 Le7 10.e4 b6 11.De2 

Lb7 12.Tad1 Fritz zou iets liever de andere 
toren daar hebben geposteerd. 12...Pd7 

13.Tfe1 Te8 14.Lc1 Lf6? Wordt door Fritz 

van een gele stip voorzien wegens 15.e5 Le7 
16.d5 enz. Wit heeft echter andere plannen. 
15.Td3 g6 Opnieuw geel, maar wit wil niet 
aan e5. 16.h4 Lxh4 Komt aan wits plannen 
tegemoet. Voorzichtiger was 16....a6. 
17.Pxh4 Dxh4 18.Th3 De7 19.e5 c5 20.De3 

Ld5 21.Lb5 a6 22.Dh6 f5 23.exf6 Df7 24.Ld3 

Wit richt liever zijn loper ook nog op de 
zwarte koningsstelling dan het volgens Fritz 
betere ruilen op d7. 24...Pf8 Onnodig passief, 
24....Pxf6 was beter. 25.c4 Lc6 26.dxc5 bxc5 

27.Dg5? Sterker 27.Lf4. 27...Pd7?? Maar 
hier was 27....e5 noodzakelijk. Het had nu 

slecht voor me kunnen aflopen. 28.Txh7 

Dxf6 

XIIIIIIIIY 
9r+-+r+k+0 
9+-+n+-+R0 
9p+l+pwqp+0 
9+-zp-+-wQ-0 
9-+P+-+-+0 
9+-+L+-+-0 
9P+-+-zPP+0 
9+-vL-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
29.Dxf6?? Wit dacht misschien: pion winst 
en loperpaar, wie doet me wat? Maar na 
29.Dh6 geeft Fritz +-(9.69) en nu maar +-
(1.66). 29...Pxf6 30.Tc7 Tac8 31.Ta7 Ta8 

32.Txa8 Lxa8 33.Lxg6 Te7 34.Lb2 Tg7 

35.Txe6? Nu komen er lopers van ongelijke 
kleur in het spel. 35...Txg6 36.Txf6 Txg2+ 

37.Kf1 Tg4 38.Txa6 Lg2+ 39.Ke1 Kf7 40.Tf6+ 

Ke7 41.f4 Le4 42.Le5 Tg1+ 43.Kd2 Tg3 

44.Ta6 Td3+ 45.Ke1 Te3+ 46.Kf2 Tf3+ 

47.Ke2 Th3 48.Kd2 Ld3 49.Ta3 Th2+ Ik 
durfde het toch niet aan om met 49....Lf1 
torenruil aan te bieden. Fritz zou nu de kwa-
liteit hebben geofferd via 50.Kxd3, maar dat 
durfde mijn tegenstander niet aan. 50.Kc3 

Th3 51.Ta5 Lf1+ 52.Kb2 Lxc4 53.Txc5 Th2+ 

54.Kc3 Lxa2 T+L tegen T is toch remise? 
Wit wil het nog niet geloven.  55.f5 Th1 

56.Tc7+ Kd8 57.Ta7 Ld5 58.Kd4 Td1+ 

59.Ke3 Tf1 60.Lf4 Dat maakt aan alle onze-

kerheid een einde. 60...Tf3+ 61.Kd4 Txf4+ 

62.Kxd5 Txf5+ 63.Kd6 Tf6+ ½–½ 
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Chris kwam in actie in de weekend vier-
kampen van Tata (1 uit 3 in 2H), het ROC 
NOVA toernooi eind juni in Haarlem (groep 
A, 3 uit 6) en het SPA toernooi in juli (5 ui 
9, groep A). Hij koos voor deze Haver de 
volgende twee partijen uit. 
 
Chris de Saegher (2164) - Aad de Bruijn  

(1941) NOVA toernooi 2015 (1), 26.06.2015 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 d5 

6.0–0 Pbd7 7.cxd5 exd5 8.Pc3 Le7 Met 
9.Da4 zou wit nu kunnen proberen om na 

9....0–0 10.Pe5 in een bekend voordelige 
stelling te komen (die ik al meermalen op het 
bord heb gehad en waarin zwart praktisch al 
niet aan pionverlies kan ontkomen) maar ipv 
rokade is 9....c6 natuurlijk een beter ant-
woord, ook op 9.Pe5. Vandaar de volgende 
poging om van het uitstellen van de rokade 
te profiteren. 9.Ph4 g6 10.Lh6 Pg4 11.Lg7 

Tg8 12.e4 Pxh2 13.Te1 Het zwarte paard 
loopt toch niet weg en langs de e-lijn en lan-
ge diagonaal dienen zich de nodige proble-
men voor zwart aan. 13...Txg7 14.exd5 Kf8 

15.d6 Lxh4 16.Lxb7 Tb8 17.Lg2 Nu zou het 

terugtrekken van de loper nog het minste 
euvel voor zwart zijn, maar in plaats daar-
van creëert hij een nieuwe verzwakking. 
17...f5? 18.Pd5 cxd6 19.Pf4 Te7 

XIIIIIIIIY 
9-tr-wq-mk-+0 
9zp-+ntr-+p0 
9-zp-zp-+p+0 
9+-+-+p+-0 
9-+-zP-sN-vl0 
9+-+-+-zP-0 
9PzP-+-zPLsn0 
9tR-+QtR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
Hier dacht ik na over het incasseren van de 
kwaliteit of het slaan van het paard, beide 
ongeveer even sterk. Maar na 20.Pe6+ ver-
worpen te hebben sloeg ik opeens het ver-

keerde stuk. 20.gxh4? Txe1+ 21.Dxe1 Dxh4 

Nu is het ineens allemaal niet zo duidelijk. 
Het paard op h2 dreigt ook weer in het spel  

te komen. Gelukkig weet mijn paard genoeg 
verwarring te stichten. 22.Pe6+ Kf7 23.f3 

Dh5 Op 23....Dh6 is 24.Pc7 lastig. 24.De3 

Te8 25.Te1 

IIIIIIIIY 
9-+-+r+-+0 
9zp-+n+k+p0 
9-zp-zpN+p+0 
9+-+-+p+q0 
9-+-zP-+-+0 
9+-+-wQP+-0 
9PzP-+-+Lsn0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
25...Pf6? Hier mist zwart zijn kans de bord-
jes enigszins te verhangen met 25....Pe5! 
26.Db3? (26.Da3!) 26...d5 27.De3? Opnieuw 
niet zo'n goeie. 27...f4?? Maar dit wordt 
zwart fataal. Kennelijk te laat gezien dat na 
28.Dxf4 Txe6 faalt wegens 29.Dc7+. Met 
27....Dh4 had hij overeind kunnen blijven. 
28.Dxf4 Te7 29.Pg5+ 1–0 

 

Chris de Saegher (2211) - Maxim Ventura 

Bolet (2080) Science Park open 2015 (2), 
12.07.2015 
 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.Pc3 a6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 

d6 6.Lc4 Pf6 7.Lb3 Le7 8.g4 Dit zetje, in de 
geest van de bekende Velimirovic aanval, 
had ik dit seizoen al eens eerder van stal 
gehaald in de interne van Krommenie tegen 

Simon groot. Toen was ipv a6 echter Pc6 
gespeeld, waardoor wit na 8....Da5 niet 
meer de gewenste opstelling met Le3 en De2 
kan innemen. 8...h6 9.h4 Pc6 10.g5 hxg5 

11.Lxg5 Ph5 Zoals in bijna elke Siciliaanse 
variant dient het zwarte paard ook hier bij 
voorkeur naar d7 gespeeld te worden. 
12.Pxc6 bxc6 13.Dd2 d5 Anders ontwikkelt 
wit gewoon druk tegen d6. Maar nu zijn er 
weer mogelijkheden langs de e-lijn. 14.0–0–0 

Tb8 15.The1 Lxg5 16.hxg5 Kf8 17.g6 

 

(zie diagram op de volgende pagina) 
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XIIIIIIIIY 
9-trlwq-mk-tr0 
9+-+-+pzp-0 
9p+p+p+P+0 
9+-+p+-+n0 
9-+-+P+-+0 
9+LsN-+-+-0 
9PzPPwQ-zP-+0 
9+-mKRtR-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
Eigenlijk een vergissing want in mijn voor-
uitbrekeningen zag ik de toren alweer op h1 
staan, waarna zwart geen tijd heeft om op g6 
te slaan wegens slaan op h5 en Df4+. De 
verzwakking van de witte velden pakt echter 
goed uit door offermogelijkheden op d5. 
17...fxg6 18.Tg1 Df6 

XIIIIIIIIY 
9-trl+-mk-tr0 
9+-+-+-zp-0 
9p+p+pwqp+0 
9+-+p+-+n0 
9-+-+P+-+0 
9+LsN-+-+-0 
9PzPPwQ-zP-+0 
9+-mKR+-tR-0 
xiiiiiiiiy 

 
19.exd5 exd5 20.Pxd5 cxd5 21.Dxd5 Lf5 

22.Tge1 Tc8 De enige zet, maar ik ver-
trouwde erop dat, met de zwarte stukken op 
de h-lijn buitenspel, mijn 22 punten uiteinde-
lijk een beslissende koningsaanval op touw 
zouden zetten. 23.Td4 a5 24.Tc4 Td8 

25.Dc5+ Aangezien 25....Dd6 nu faalt op 
26.Td4! moet zwart zijn belangrijkste verde-
diger in de penning zetten, waarna het snel 
gebeurd is. 25...Td6 26.Td1 Ke7 27.Dc7+ Td7 

28.Txd7+ Lxd7 29.Te4+ Kf8 30.Dc5+ De7 

31.Dxe7# 1–0 

 

 
Zeven leden van onze club betraden elk in 2 
toernooien het strijdperk. 

Onze superveteraan Jan Brink deed mee aan 
beide in dit seizoen voor zijn categorie ge-
houden NHSB toernooien. In het najaar in 
IJmuiden (groep A, 3 uit 8), in het voorjaar 
in Hoorn (groep A, 4½ uit 7). Onderstaande 
partij van hem is niet uit een toernooi maar 
werd gespeeld in de bondscompetitie. 
 
 David Baanstra (1907) - Jan Brink (1788) 

Witte Paard 1 - Waagtoren 3  07.02.2015 
 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 g6 4.Pf3 Lg7 5.e5 Lg4 

6.Le3 e6 7.Le2 Pe7 8.Dd2 Pd7 9.Pg1 Lxe2 

10.Pgxe2 Dc7 11.Pg3 0–0–0 12.a4 Tde8 13.a5 

f6 14.f4 Pf5 15.Pxf5 exf5 16.0–0 Pf8 17.Ta3 

Pe6 

XIIIIIIIIY 
9-+k+r+-tr0 
9zppwq-+-vlp0 
9-+p+nzpp+0 
9zP-+pzPp+-0 
9-+-zP-zP-+0 
9tR-sN-vL-+-0 
9-zPPwQ-+PzP0 
9+-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
Met zijn paardmanoeuvre heeft zwart voor 
dit stuk wel een mooi veld bereikt, maar er 
wacht nu een verrassing (?) 18.Pb5 cxb5 

19.Tc3 Te7 20.Txc7+ Pxc7 21.b3 Tee8 

22.Tc1 Kb8 23.Db4 Lf8 24.Dd2 Te6 25.c4 a6 

26.Df2 La3 27.Tc2 Le7 28.c5 Te8 29.Dd2 Kc8 

30.Dc1 Kd7 31.Lf2 Kc6 32.Dd1 Lf8 33.Lh4 

Lg7 34.Kf1 Lh8 35.g4 fxg4 36.Dxg4 f5 37.Df3 

Tf8 38.Tg2 Tee8 39.Lg5 Pe6 40.Df2 Lg7 

41.Ke2 Tg8 42.Kd3 Tef8 43.Le7 Tf7 44.Lg5 

Th8 45.Ke3 Kd7 46.Df3 Kc6 47.Lh4 Lh6 

48.Lg5 Lxg5 49.fxg5 f4+ 50.Kd3 Tf5 51.h4 

Tg8 52.Tf2 Tgf8 53.Tg2 T8f7 54.Tg1 Tf8 

55.b4 T8f7 56.Kc3 Tf8 57.Kd3 T8f7 58.Tg4 

Tf8 59.Tg1 T8f7 60.Tg2 Tf8 61.Tg1 ½–½ 

 

Op de website van De Waagtoren trof ik het 
volgende komische commentaar aan: 
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“De tegenstander van David was een man op 
leeftijd. Ik schatte hem toch zeker richting 80 
jaar, dus de verwachting was dat hij gaandeweg 
de partij toch minstens wel een beetje weg zou 
dommelen. Niets was minder waar. De kwieke 
oude rakker zat zich te verkneukelen achter het 
bord, terwijl David meer en meer begon te steunen 
en te kreunen. 
Ik dacht zelfs even een duivelse grijns op zijn ge-
zicht te zien toen David voor de 24e keer radeloos 
zijn stukken naar dezelfde velden dirigeerde. Iets 
forceren was onzinnig, ook niet in het belang van 
het team. Hij had alles dichtgemetseld. En remise 

was het hoogst haalbare, wederom jammer, jam-
mer…..”. 

 

Robin Mandersloot waagde zich ook maar 
eens op het toernooi-ijs. Hij reed zeker geen 
scheve schaats. In weekend vierkamp 5A 
van Tata behaalde hij met 2 ½ uit 3 de eerste 
prijs, in groep B van het ROC NOVA toer-
nooi scoorde hij 3 uit 6. Van eerstgenoemde 
prestatie elders een boeiend verslag. 
 

Het kwartet Joop Dragstra, Hans van 

Heems, Piet van Tellingen en Piet Zegers 
trok met elkaar op bij Tata en het Lente ve-
teranenkampioenschap van de NHSB. Bij 
het evenement in Wijk aan Zee konden ze 
elkaar troosten bij de matige prestaties (res-
pectievelijk ½ , 2x 1½ en 1 punt). In het ve-
teranentoernooi werd Piet Zegers fraai 1e in 
groep B met 5½ uit 7, zijn kompanen deden 
het redelijk in groep C (Hans  4 ½, Piet 3 ½, 
Joop 3). Hieronder Hans aan het woord:  
 
 “Na vijf zwaarbevochten remises en twee over-
winningen met wit werd ik gedeeld tweede met 
4½ uit 7 op het jongstleden veteranentoernooi van 

de Noord-Hollandse Schaakbond, in de derde 
groep. Hier een kort verslag van mijn tweede 
winstpartij in de vijfde ronde.” 

 
Hans van Heems (1520) – Ron Harmsen 

(1469) Veteranen NHSB (5), 01.04.2015 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pd4 De Bird-
verdediging in het Spaans. De vaak gespeel-
de variant 4.Pxd4 exd4 5.0–0 Lc5 is m.i. 
geen sterke voortzetting voor zwart na 6.d3. 
Immers, zwarts loper van de zwarte velden 
staat geblokkeerd en in de praktijk nogal 

eens lang buitenspel. Wit kan nu ongehin-
derd aan een opmars beginnen langs de f-lijn 
4.Pxd4 exd4 5.0–0 a6? Een belangrijk tempo! 
Wits loper moest toch al naar veld c4. Zwart 

werk daaraan mee 6.Lc4 Lc5? Zwart verliest 
nu een pion 7.Lxf7+ Kf8 8.Df3 Df6 9.Dxf6 

gxf6? Een ernstige verzwakking op de ko-
ningvleugel. Wits loper van de witte velden 
krijgt zo voorlopig controle over de diago-
naal h5-e8 10.Lh5 d6 11.d3 Om inderdaad 
zwarts loper op c5 te blokkeren en om f4 
enz. mogelijk te maken 11...h6 Om na 
zwarts Pe7 wits zet Lh6+ te verhinderen 

12.Lf4 Om Pd2-f3-h4 te kunnen spelen. Nu 
al f4 spelen zou te vroeg zijn 12...Ld7 13.Pd2 

b5 14.Pf3 Pe7 15.Ph4 Kg7 16.Ld2 Om plaats 
te maken voor f4. De opmars langs de f-lijn 

kan, zij het vertraagd, beginnen. Ook kan de 
toren afkomstig van a1 niet aangevallen 
worden. Twee flankerende torens op e1 en 
f1, achter de oprukkende e- en f-pionnen zal 
het aanvalsplan zijn van het witte spel 
16...Le8 17.Lxe8 Taxe8 18.Tae1 Voorberei-
ding voor de komende doorbraak 18...Lb6 

19.f4 Het is zover 19...h5 20.e5 f5 21.exd6 

cxd6 22.Te6 De witte toren dringt op de 6e 
rij de zwarte stelling binnen. Na de verdub-
beling op de e-lijn is er eigenlijk geen redden 
meer aan 22...Kf7 23.Tfe1 Pc8 24.Txe8 Txe8 

25.Txe8 Kxe8 26.Pxf5 Zwart verliest een 
tweede pion. Zijn koningsflank is aan flar-
den, zijn loper van de zwarte velden is nog 
altijd niet bij het spel betrokken geweest 
26...Kf7 27.h3 a5 28.b3 b4 29.Ph4 Pe7 30.g3 

Pd5 31.Kg2 Kf6 32.Kf3 Pe7 33.g4 hxg4+ 

34.hxg4 Twee verbonden pionnen, onder-
steund door paard en koning! 34...d5 35.g5+ 

Kg7 36.Kg4 Lc7 Eindelijk komt zwarts loper 
in het spel, maar het is te laat, veel te laat 
37.Pf5+ Kf7 38.Pxe7 Kxe7 39.f5 Le5 40.Lf4 

Lh8 41.Lc7 1–0 

Door tactische zetten als 11.d3 en 16.Ld2 
kon mijn tegenstander zijn loper, die hij al 
op de zesde zet op veld c5 had geposteerd, 
veel te lang niet in het spel brengen. Wit wist 
daarvan te profiteren…. 
 

Ook Roland van Soest zette zich achter het 
bord in twee toernooien. Zoals gewoonlijk 
bij Tata toernooi (3 uit 9, tienkamp 4D) en 
ook in het ROC NOVA toernooi (4 uit 6, 
groep B). 

 

Hajo Bons (fraai 1e met 2½ in weekendvier-

kamp 9A bij Tata), Paul van Haastert (4½ 

uit 7 in Best of the West toernooi) en Bryan 

Wijk (1e met 2 uit 2 in weekendvierkamp B 
van het SPA toernooi) hielden het bij één 
optreden. 
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De KNSB ratings van Het Witte Paard 
         (Senioren) 

          
oudst 

 KNSB ratings per 1 aug.  aant. +/- 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 bekende jaar 

 
part. 

         
  

 Chris de Saegher 32 -34 2164 2198 2217 2189 2179 2147 2100 2147 2248 1993 

Yorick ten Hagen 0 = 2149 2149 2136 2166 2157 2220 ? 2240 1450 2001 

Kees Dekker 10 +1 2044 2043 1998 2065 1988 1988 2020 2033 2121 1993 

Paul van Haastert 20 -3 2014 2017 1960 1989 2049 2036 2011 1986 2048 1993 

Bryan Wijk 15 +82 2009 1927 1839 1796 1796 1796 1796 1796 1644 2005 

Christiaan Molenaar 9 -15 1925 1940 1960 2017 2007 2033 2075 2014 1455 2001 

Jan Brink 28 -72 1898 1970 2006 1957 2023 2011 1989 1975 2074 1993 

André Meester 14 +47 1859 1812 1800 1862 1835 1742 1832 1796 1532 1998 

Jan Rot 40 -31 1819 1850 1826 1856 1893 1849 1872 1862 1864 1993 

Roland van Soest 25 +12 1802 1790 1759 1716 1745 1765 1781 1754 1471 1995 

Jaap de Berg 7 -18 1795 1813 1839 1847 1867 1823 1845 1830 1916 1993 

Piet Zegers 14 +19 1741 1722 1693 1703 1648 1677 1667 1649 1655 2005 

Thomas Tates 3 +28 1731 1703 1733 1733 1733 1733 1754 1777 1546 1996 

Robin Mandersloot 19 +19 1727 1708 1673 1607 1595 1610 1599 1563 1463 2004 

Alexander Kretzschmar 8 -37 1713 1750 1750 1801 
    

2015 2001 

Leendert Saarloos 5 -10 1681 1691 1683 1673 1692 1735 1738 1752 1618 1996 

Bob de Wit 51 +92 1539 1447 1152 
     

1152 2013 

Hans van Heems 15 +33 1537 1504 1480 1516 1532 1533 1533 1550 1498 1993 

Joop Dragstra 12 -79 1476 1555 1538 1574 1572 1591 1599 1628 1691 1999 

Piet van Tellingen 13 -3 1386 1389 1423 1420 1365 1374 1388 1445 1396 2002 

Paul Groot 2 -14 1293 1307 1226 
     

1226 2013 

Hajo Bons 4 
 

1191 
       

1191 2015 

             Gemiddelde 346 -25 1750 1775 1747 
        

Bob de Wit en Bryan Wijk boeken grootste ratingwinst 
 
Dezelfde twee Witte Paarders als in het vorig seizoen gingen het meest omhoog op de ratingladder.  
De grootste winst werd opnieuw behaald door Bob de Wit. De +295 van toen viel moeilijk te evena-
ren, maar zijn winst van 92 punten mag er zijn.  
Bryan Wijk kwam als goede tweede uit de bus. Met zijn vooruitgang van 82 punten ging een wens in 
vervulling: overschrijding van de 2000-grens! 
 
Dalers waren er natuurlijk ook. Aanvoerders van deze minder fraaie lijst zijn Joop Dragstra en Jan 
Brink. Onze oudste leden gingen er respectievelijk maar liefst 79 en 72 punten op achteruit. 
Kan voorzichtig worden geconcludeerd dat leeftijd iets met deze ontwikkeling te maken heeft? 
Negen leden verbeterden hun rating ten opzichte van vorig jaar augustus, elf gingen erop achteruit. 
Yorick ten Hagen speelde niet en bleef dus op hetzelfde getal staan, Hajo Bons komt dit jaar voor het 
eerst op de lijst voor door zijn resultaten in een Tata-vierkamp en een partij voor WP2. 
 

In het artikel ‘Toernooitijgers’ (blz. 24 e.v.) is terug te vinden welke toernooien, naast de partijen 
in de bondscompetitie, meetelden voor de rating.  

Vermeldenswaard (?) zijn verder nog de prestaties van Paul in het Amsterdam rapid toernooi (2½ 

uit 7) en samen met Alexander in het Kroegloperstoernooi De Pijp (7 uit 14). 
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Tata Steel 2015, weekendvierkamp  5A 

(Een verslag van Robin Mandersloot) 

 

Op de eerste speeldag kreeg ik 's middags een 

sms van mijn zwager. 

“Een collega van mij doet ook mee met Tata 

Steel, als je tegen hem moet spelen doe dan 

extra je best want ik heb over je zitten op-

scheppen, hij heet David Duijvelshof”  

Ik had even snel uitgerekend dat die kans on-

geveer 3 op 660 was, minder dan een half pro-

cent. Om die kans enigszins te verkleinen had 

ik nog gereageerd met “in welke groep speelt 

hij dan”, maar daar had ik niet meer op tijd een 

reactie op gehad. 

 

's Avonds toen ik naar mijn tafel liep kwam ik 

erachter dat ik bij een bekende in de groep was 

ingedeeld. Anneke Schol van Krommenie, 

waar ik uiteraard wel vaker tegen had ge-

speeld. Gebruikelijkerwijs schud je ook gelijk 

de handen van de 2 andere groepsgenoten. Tot 

ons beider verbazing horen we allebei een 

naam die ons bekend voorkomt. De Jackpot is 

in groep 5a gevallen, de 0,5 procent kans is 

werkelijkheid. In de derde ronde speel ik tegen 

mijn zwagers collega David. 

Met als klap op de vuurpijl, we hebben op dat 

moment beide een rating van exact 1739. 

 

Over de eerste partij tegen Anneke kan ik wei-

nig spannends vertellen, Anneke kreeg wat 

initiatief over de d-lijn, wat na verloop van tijd 

verdwenen was. Op dat moment bood ik remi-

se aan, wat werd aangenomen, een voorzichtig 

begin van het toernooi. De andere partij in de 

groep verliep ongeveer hetzelfde en eindigde 

ook in remise. 

 

Voor de volledigheid is hier de partij van mij 

en Anneke zonder enige verdere toelichting. 

 
Anneke Schol (1761)-Robin Mandersloot 

(1739) Tata 2015 (1), 09.01.2015 

1.Pf3 Pf6 2.d4 d5 3.c4 dxc4 4.Da4+ Pc6 

5.Dxc4 g6 6.Pc3 Le6 7.Da4 Ld7 8.e4 Lg7 

9.Le2 0–0 10.0–0 e5 11.dxe5 Pxe5 12.Dc2 

Pxf3+ 13.Lxf3 c6 14.Lf4 De7 15.Tfd1 Tfd8 

16.Ld6 De6 17.Lg3 Tac8 18.Td6 De7 19.Tad1 

Le6 20.Dd3 Txd6 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 Lf8 

23.Td1 Le7 24.Lh4 Kf8 25.h3 Ke8 26.Lg3 

Td8 27.Txd8+ Kxd8 ½–½ 

 

In de 2de ronde trof ik een tegenstander met 

circa 150 ratingpunten minder, deze man was 2 

maal achter elkaar gepromoveerd doordat hij 

zijn groep had gewonnen. Wellicht een echte 

toernooispeler?. Ik had gezien dat hij in zijn 

eerste partij tegen David een Pirc- opstelling 

had ingenomen. 

Thuis had ik me voorbereid en gekozen voor 

een simpele opstelling met aanval op de ko-

ningsvleugel en een lange rokade. Dit pakte 

goed uit.  

 
Robin Mandersloot (1739) - Piet Muller 

(1561) Tata 2015 (2), 10.01.2015 

1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 Lg7 5.Dd2 0–

0? Te vroeg, nu is het aanvalsplan voor wit 
nog eenvoudiger geworden 6.Pf3 Pbd7 7.Ld3 

a6? Pg4 of c5 zijn beter 8.Lh6!? Als zwart ruilt 
en dan het plan c5 doorzet staat de witte da-
me te ver van de actie af 8...b5? Verkeerde 
timing 9.Lxg7 Kxg7 10.h4? [10.e5 dxe5 
11.dxe5 Pg4 12.Le4 Tb8 13.0–0–0 e5 had me 
deze mooie stelling op kunnen leveren] 10...c5 

11.e5 dxe5 12.dxe5 Pg4 13.Le4 Tb8 14.0–0–0 

Dit lijkt erg op de vorige variant, zwart heeft 
nu echter meer kansen op de damevleugel 
vanwege de reeds opgerukte c-pion, al kwam 
dat niet echt tot uiting 14...Da5? De dame kan 
het zich niet permitteren om zich naar 1 kant 
van het bord te begeven, wit staat na Pb1 
veilig, beter was direct b4 15.h5 b4 16.Pb1 

[16.hxg6 was uit geweest omdat 16....bxc3 
mat in 4 is, wat ik niet heb gevonden: 
17.Txh7+ Kg8 18.gxf7+ Txf7 19.Dg5+ Kf8 
20.Th8 mat] 16...Dxa2? Maakt het onmogelijk 
alles te blijven verdedigen 17.hxg6 fxg6? 

18.Ld5 Da5 19.Dg5 Zwart houdt het voor 
gezien. Fritz geeft de volgende variant als bes-
te voortzetting: 19....Dd8 20.Dxg4 Pxe5 21.Dg3 
Pg4 22.Dxb8. De stelling was dus inderdaad 
hopeloos voor zwart. 1–0 

 

De andere partij in de 2de ronde werd een kraker 

tussen Anneke en David. Het viel me in die partij 

op dat David erg rustig bleef in tijdnood en er 

steeds in slaagde zetten te vinden die de stelling 

complex hielden. Ook besloot hij niet voor een 

eeuwig schaak variant te gaan, met een in mijn 

ogen gelijkwaardig stelling en veel minder tijd op 

zijn klok, dapper. Na enkele zetten begon Anneke 

ook in tijdnood te raken. Die had het er wat moei-

lijker mee en kon haar zenuwen niet in bedwang 

houden, wat uiteindelijk in een fataal foutje uit-

mondde, dat uiteraard koelbloedig werd afgestraft. 

 
De laatste ronde beloofde in meerdere opzichten 

een spannende strijd te worden. David en ik ston-
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den beide op 1,5 punten en wilden beiden winnen 

voor de titel, promotie, de boekenprijs, zwager en 

collega. De partij kwam wat rustig op gang maar 

werd uiteindelijk erg slopend. 

 
David Duijvelshof (1739) - Robin Mander-

sloot (1739) Tata 2015 (3), 11.01.2015 
1.Pf3 c5 2.c4 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pc3 

d6 6.0–0 e5 Een positionele benadering doe ik 
vooraf had bestudeerd. Wit kan een paard op 
d5 zetten maar bereikt er niets mee, op de 
lange termijn probeert zwart tegenspel te 
krijgen door de b-lijn open te breken 7.d3 

Pge7 8.Lg5 h6 9.Lxe7 Pxe7 10.e4 0–0 11.Pd5 

Tb8 12.a4 Kh7 13.Tb1 a5 Zwart staat volgens 
Fritz al enkele zetten minstens gelijk, zo niet 
beter 14.Dd2 b6 15.h4 f5 16.Kh2 Pxd5! Het 
juiste moment 17.cxd5 b5 De zet waar4 het 
vanaf het begin om te doen was, ik heb na 17 
zetten een stelling op het bord die ik voor ogen 
had en had voorbereid, wat me al meer dan 
een halfuur tijdvoorsprong had opgeleverd 

18.b3 La6?! [18....bxa4 19.bxa4 Tb4 20.exf5 
Lxf5] 19.axb5 [19.h5 g5, voor wit was het een 
mooi moment geweest om deze twee zetten in 
te lassen, al is er met direct axb5 niets mis] 
19...Txb5 20.Tb2? Te passief, exf5 of h5 zor-
gen ervoor dat wit zijn stukken wat gemakke-
lijker actief kan krijgen 20...Tb4! 21.Te1 Db6 

22.Dc2? Dit was de laatste kans om h5 door 
te zetten 22...a4 23.Teb1 fxe4 24.dxe4 Eerst 
de pionnenstructuur vastleggen en dan het 
voordeel van de b-lijn uitbuiten 24...Tb8 

25.Lf1 

XIIIIIIIIY 
9-tr-+-+-+0 
9+-+-+-vlk0 
9lwq-zp-+pzp0 
9+-zpPzp-+-0 
9ptr-+P+-zP0 
9+P+-+NzP-0 
9-tRQ+-zP-mK0 
9+R+-+L+-0 
xiiiiiiiiy 

 
25...axb3? Txb3 of c4 waren beter geweest, 
de pion blokkeert nu enigszins de voortgang 

26.Dc3 Lxf1 27.Txf1 Txe4 28.Dd3 Tg4 29.h5 

XIIIIIIIIY 
9-tr-+-+-+0 
9+-+-+-vlk0 
9-wq-zp-+pzp0 
9+-zpPzp-+P0 
9-+-+-+r+0 
9+p+Q+NzP-0 
9-tR-+-zP-mK0 
9+-+-+R+-0 
xiiiiiiiiy 

 
Wit zat in tijdnood en had e4 duidelijk on-
derschat of helemaal over het hoofd gezien 

29...e4 30.hxg6+ Kg8? Als Kxg6 kan moet je 
dat natuurlijk gewoon doen, ik koos hier 
voor schijnveiligheid 31.De3 c4 32.De2 Ik 
begon me hier af te vragen wanneer hij zou 
opgeven. Het knappe is dat hij met weinig 
tijd steeds de beste zet snel vond 32...Lxb2 

33.Dxb2 Db7 34.Df6 Dd7 35.Ph4 Tf8 36.Dd4 

Dg7?? Mijn tijd werd inmiddels ook minder 
en hier het resultaat: ik geef zomaar een pion 
weg 37.Dxc4 b2 38.f4 Db7?? En de tweede!! 
39.Dxe4 Dd7 40.Tb1 Deze zet had wit 0.00 
opgeleverd, wie had dat 10 zetten terug nog 
voor mogelijk gehouden: 40.Db4 40...Te8? 

Nu is het ook 0.00, op het moment dat we 
beiden de tijdcontrole gehaald hebben. Er 
zat echter nog een truc in de stelling die ik 
uiteraard met enkele seconden op de klok 
niet gevonden heb: 40....Tfxf4! 41.Dd3 De7 

42.Txb2 Txh4+ Het leek me verstandig de 

kwaliteit terug te geven om me te bevrijden 
en ik had gezien dat ik er twee pionnen bij 
kreeg 43.gxh4 Dxh4+ 44.Kg2 Dxf4 45.Tf2? 

Hier bood mijn tegenstander remise aan, wat 
in mijn ogen net even te laat was, nu vond ik 
dat ik wel weer wat beter stond 45...Dg4+ 

46.Kf1 Tc8 47.Dd2 Ta8 48.Tg2 Df3+ 49.Kg1 

Ta1+ 50.Kh2 Dh5+ 51.Kg3 Ta3+ 52.Kf2 Dh4+ 

53.Ke2 Dc4+ 54.Kf2 Ta2 Fritz zag het al 7 
zetten geleden aankomen, ik was erg blij dat 
ik 1 zet geleden de dubbele functie van de 
dame op c4 had gezien. Wit geeft het op 0–1 
 

Uiteindelijk liep het dus goed voor mij af, tijdens 

de partij was ik toch zeker wel eventjes bang dat 

ik alles had verprutst.  

Vol goede moed op naar groep 4 volgend jaar! 
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Ook dit was 24 oktober 2014 
 

 
 

Knipsels uit een soms roemrijk verleden . . . . . . . . . 
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50 jaar geleden  ( 28 ) door Jan Rot                  
 
(Een greep uit het schaakgebeuren in het seizoen 1964/65. De eerste aflevering van deze rubriek verscheen in 
Haver van maart 2003, vijftig jaar na het begin van mijn (jeugd)lidmaatschap bij Het Witte Paard.  

Bronnen: Haver, maandblad van schaakclub Het Witte Paard, 9e jaargang; Schaak, mededelingenblad van 
de Noordhollandse Schaakbond, 19e jaargang; Schakend Nederland, officieel orgaan van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond, 72e jaargang; mijn archief, plakboeken en krantenknipsels. Behalve het hierna 
beschrevene gebeurde er natuurlijk nog veel meer. Belangstellenden geef ik graag inzage in mijn archief). 

 
De Zaanlander van 16 september 1964: 
 
“Schaakclub Het Witte Paard kan haar leden vrijdag niet laten meegenieten van de Rudi Carrell-show. In de 
kantine van De Bijenkorf, waar op 18 september vanaf 20.00 uur de jaarvergadering der Koog-Zaandijkse 
schaakclub wordt gehouden, zal geen televisie aanwezig zijn. 
Wel zal men kunnen kijken naar de vele prijzen, door Het witte Paard en haar leden in het succesvolle seizoen 
1963/64 behaald, en naar de mooie nieuwe klokken, aangeschaft uit de opbrengst van de jubileumloterij.” 

 
Destijds werd in dit Zaanse dagblad, en ook in de kolommen van ‘concurrent’ De Typhoon, uit-
gebreid aandacht besteed aan het clubleven. 
Ook van de jaarvergadering op 18 september werd in de krant verslag uitgebracht. De contribu-
tieverhoging van de NHSB hoefde niet aan de leden van Het Witte Paard doorberekend te wor-
den. Senioren bleven ƒ 1,50 per maand betalen. Het ledental bleef ongewijzigd (40). 
Bij de bestuursverkiezing werden secretaris A. de Lange en wedstrijdleider J. Rot herkozen. Ver-
der bestond het bestuur uit G. v.d. Schoor (voorzitter), J. Kruijver (penningmeester) en H. Swid-
de. Kees Dekker mocht liefst drie prijzen in ontvangst nemen: hij werd 1e in groep 2 van de on-
derlinge competitie, leverde met 6 uit 6 het beste bondsresultaat en behoorde tot de meest trouwe 
clubleden! 
 
Een week later startte de onderlinge competitie, alweer voor de zesde keer volgens systeem Kei-
zer. Op de eerste clubavond meldden zich 6 nieuwe leden. Na 20 ronden werd G. Bakker club-
kampioen, met een score van 16½ uit 19 en liefst 146 ‘Keizerpunten’ voorsprong op nummer 2. 
De eindstand telde 31 deelnemers. 
De leden “voor wie het nooit genoeg was” speelden aan het eind van het seizoen nog wat vier-
kampen. 
 
Ons clubblad Haver van september 1964 bevat de aankondiging van het ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de club te houden Nationaal toernooi op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 
 
“Gespeeld wordt in vierkampen, in hoofd-, 1e, 2e en 3e klasse. Tevens zal een ere-groep worden gevormd, 
waarvoor vier sterke spelers worden uitgenodigd. Per groep zijn twee prijzen beschikbaar. Verenigingen waar-
van tenminste 5 spelers deelnemen dingen mee naar een zgn. verenigingsprijs.” 

 
Ook in “Schaak” van de NHSB en “Schakend Nederland” van de KNSB werd het toernooi aan-
gekondigd. 
De “ere-groep” bestond uit de meervoudig (ex-) NHSB-kampioenen Klaas Steyn en Eddy Kay-
ser, oud-Zaankanter Bram v.d. Tak en Witte Paard-kampioen Henk de Wilde. Het toernooi telde 
in totaal 82 deelnemers. Het was een van de activiteiten die de jubileumcommissie, bestaande uit 
de heren W. Bron, J. Haaker, J. Kruijver en G.v.d. Schoor, organiseerde. Verder waren dat: 
 
- een simultaanseance door meester Van Scheltinga tegen 27 Witte Paarders op de clubavond van          
  16 oktober; 

- een receptie en een feestavond op zaterdag 17 oktober in de Lindenboomschool; 
- een jubileumnummer van clubblad Haver. 
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In de Zaanse dagbladen werd aan de verschillende activiteiten veel aandacht besteed. Ook werd 
op 6 oktober een jubileumschaakprobleem gepubliceerd. Het was een driezet, gemaakt door Rein 
van der Leest. Er kwamen welgeteld twee reacties, beide fout. 
 
In de externe competitie luisterde het 1e tiental het jubileumseizoen op met het kampioenschap in 
de 2e klasse B van de NHSB. Het 2e eindigde als 2e in de 3e klasse B en het 3e moest genoegen 
nemen met een bescheiden klassering in de 4e klasse B. Ter illustratie de eindstanden: 
 

2e klasse B 
   

3e klasse B 
   

4e klasse B 
  Witte Paard 1 12 50½ 

 
Castricum 2 11 38½ 

 
Oppositie 3 11 45 

Saende 1 8 32½ 
 

Witte Paard 2 10 40½ 
 

Assendelft 1 11 41½ 

ZSC 2 7 33½ 
 

Purmerend 2 7 29½ 
 

Zaanstreek-N.2 10 40 

VVV 3 5 27½ 
 

ZSC 3 6 25½ 
 

Castricum 3 8 38 

Westzaan 1 4 21 
 

Saende 2 4 27 
 

Witte Paard 3 6 36½ 

De Pion 1 2 23 
 

Aris de Heer 1 2 26½ 
 

Excelsior 3 6 29½ 

Weenink 1 2 22 
 

De Pion 2 2 23½ 
 

Driehuis 3 2 25 

        
Lasker 1 2 24½ 

 
De tweede plaats van het 2e betekende nog een kans op promotie en die werd gegrepen door de 
beslissingswedstrijden tegen Bergen 1 en VHS 3 beide met 5½-4½ te winnen. 
 
Na het voor vriend en vijand verrassend winnen van de NHSB-leeuw in 1963/64, slaagde Het 
Witte Paard 1 erin om, wat eerder nog geen club presteerde, voor de tweede achtereenvolgende 
keer op deze trofee beslag te leggen. Achtereenvolgens werden de viertallen Heemstede 1, Wee-

nink 2, Het Oosten 1, ZSC 1 en Het Oosten 2 verslagen. 
 
“De met spanning tegemoet geziene dameswedstrijd tussen de Damclub Koog-Zaandijk en de schaakvereni-
ging Het Witte Paard is voor de schakers op een grote 16-0 nederlaag uitgelopen.” 

 

Zetfouten in de krant zijn van alle tijden. Het ging dus om een damwedstrijd. De bedoeling was 
dat er aan 15 borden zou worden gestreden, maar op 16 november kon DKZ niet meer dan 8 
spelers op de been brengen. Zo bleef waarschijnlijk een 30-0 Het Witte Paard bespaard. 
De revancheontmoeting kwam een jaar later en ook toen viel de uitslag niet moeilijk te raden. Op 
24 september 1965 traden twee zeventallen in het strijdperk en kwamen de dammers er met een 
0-7 nederlaag vanaf. 
 
Op 18 december nam Het Witte Paard  met twee zestallen deel aan het jaarlijkse snelschaaktoer-
nooi voor teams van Kijk Uit in IJmuiden. De in het jaar ervoor veroverde wisselbeker moest 
helaas worden afgestaan aan de thuisclub. 
 
Rond de jaarwisseling werd bij Wijnands & Van Rensen in Amsterdam een bestelling geplaatst  
van 100 theelepeltjes (à ƒ 2,15) en 50 speldjes (à ƒ 1,35) met als embleem een wit paard. Het zou 
kunnen dat deze onder meer bestemd waren voor ‘vrienden van het Witte Paard-toernooi’. 
 
Clubblad Haver, nog altijd geniet in een omslag met advertenties van winkeliers en bedrijven in 
Koog-Zaandijk, verscheen bijna elke maand. De 8 nummers van de 9e jaargang varieerden in 
omvang van 4 tot 18 (jubileumnummer) pagina’s. Natuurlijk veel aandacht voor in- en externe 
competitie. 
Een ‘eindejaarsboodschap’ in Haver van december 1964 bevat, na opsomming van de successen 
in het voorbije jaar, de volgende passage: 
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“Toch blijft er heel wat te wensen over, en hierbij nemen wij de vrijheid het oog dan niet zozeer te richten op 
ons eigen clubleven (hoewel dat 1e tiental nodig moet promoveren!), maar op de Zaanse schaakwereld in ‘t 
algemeen.  
De bondscompetitie, welke toch zo’n beetje geldt als graadmeter van het schaakpeil, gaf een verschuiving te 
zien van een gehele klasse naar beneden! Het enige Zaanse KNSB-tiental, ZSC 1, degradeerde naar de Over-
gangsklasse NHSB, waaruit Zaanstreek-Noord afdaalde naar de 1e klasse. Daar werd een plaats vrijgemaakt 
voor ZSC 2, dat is terechtgekomen bij de topteams der overige Zaanse clubs, uitgezonderd Assendelft, dat na 
een eenjarig derdeklasserschap weer in de laagste regionen terechtkwam.” 

 
Na een aantal, voornamelijk kritische, opmerkingen over de gang van zaken bij de Zaanse 
schaakclubs eindigt het artikel aldus: 
 
“Er ligt een nieuw jaar voor ons. Laat daarin een nieuwe geest over ons, Zaanse schakers, vaardig worden. 
Laten de ‘voormannen’ der verenigingen zich verenigen en in gezamenlijk overleg (dit viert immers op alle 
gebieden hoogtij) de zaken aanpakken. Opdat voor het Zaanse schaakleven 1965 een voorspoedig jaar zal 
worden. Door woorden naar daden!” 

 
Op 20 mei 1965 werd de wens van de schrijver vervuld: afgevaardigden van alle Zaanse vereni-
gingen, uitgezonderd Assendelft, kwamen bijeen en stichtten ‘een kontaktkring voor het Zaanse 
schaakleven’. Hoofdonderdeel van de activiteiten zouden de Zaanse kampioenschappen zijn. 
 
De 1965-editie van dit toernooi was al gehouden van 2 april tot 7 mei. Er verscheen zelfs een 
toernooikrant, een gezamenlijke uitgave van de clubbladen van ZSC en Het Witte Paard. De 32 
deelnemers waren verdeeld over Hoofd- (10), 1e (10) en 2e (12) klasse. Met 6 uit 7 werd Harry 
Bleeker Zaans kampioen, op 1½ punt gevolgd door Henk de Wilde.  
 
In bijna elk nummer van Haver zorgde Martin Rem voor ‘paardenpraat’ met onderwerpen van 
allerlei aard, soms ook kritiek op het clubleven. In het februarinummer constateerde hij: 
 
“Ongelooflijk! Het quintet is vol, Uw paardenprater, geachte lezers, is in feeststemming, want dit is uw vijfde 
paardenpraat en nog heeft de censuur niet ingegrepen.” 

 
Verder verzorgden Henk Swidde en Ruud van der Linden een probleemrubriek en werd verslag 
uitgebracht van de toernooiactiviteiten van de leden.  
Kees Dekker startte een schaakpool. Hij hield op de eerste competitieavond een opiniepeiling en 
vroeg de leden de resultaten, zowel intern als extern, individueel en per team, te voorspellen. Aan 
het eind van het seizoen bleek niemand erin geslaagd te zijn om een foutloze voorspelling te 
doen. Jaap Kruijver kwam er het dichtst bij. 
 

Door de afgevaardigden van de 26 verenigingen die de gedelegeerdenvergadering van de NHSB 
op 19 september 1964 bezochten werd de voorgestelde contributieverhoging – voor senioren 8 
cent per lid per maand – tot 60 cent zonder morren aanvaard. 
 
In “Schaak, mededelingenblad van de Noordhollandse Schaakbond” van januari 1965 wordt 
geconstateerd dat het aantal leden (1676) gestadig groeit, waardoor voor het eerst sinds het uittre-
den van VAS en ASC – deze clubs waren in 1955 naar de Hoofdstedelijke Schaakbond verhuisd – 
meer dan 100 tientallen aan de NHSB-competitie deelnemen. 
 
Bij het op 20 februari 1965 gehouden NHSB-snelschaakkampioenschap werd Henk de Wilde in 
de finale-achtkamp achter Jan Brink (toen nog lid van ZSC) tweede, wat hem de titel “Kampioen 
snelschaken van Alkmaar” opleverde. Jan Rot en Jan Rijvordt werden eerste in een van de lagere 

groepen. 
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Het op 11 maart 1965 in ‘De Nieuwe Sociëteit’ in Wormerveer door De Pion georganiseerde 
open snelschaakkampioenschap van de Zaanstreek werd gewonnen door W. Muts, na beslis-
singspartijen. 
 
De eregroep van het 13e Lasker-toernooi in Uitgeest (27 en 28 maart 1965) werd evenals bij Het 
Witte Paard gewonnen door Klaas Steyn. Hij liet opnieuw Kayser en Van der Tak en ook de 
winnaar van het jaar ervoor, Molenbroek, achter zich. Jan Rot won de reservegroep. 
 
In de gedelegeerdenvergadering van 24 april 1965 werd, wegens verhoogde afdracht aan de 
KNSB, alweer een contributieverhoging goedgekeurd, nu met 9 cent voor senioren en 6 cent voor 
junioren. In het bestuur volgde J. Schuurman de na 10 jaar aftredende voorzitter J. Lankamp op. 
Na de vergadering was er een bijzondere bijeenkomst om afscheid van laatstgenoemde te nemen. 
Hij werd tot ere-voorzitter benoemd en ontving namens de leden een tuinameublement. 

 
Over het toernooi om de persoonlijke kampioenschappen NHSB meldt “Schaak” van juni 1965: 
 
“De hoofdklasse senioren was dit jaar sterk bezet. Het welbekende trio Steyn-Kayser-Luder kreeg dit jaar te 
maken met het Haarlemse duo Faase-Van Maanen en het Zaanse duo Brink-Rot.” 

De laatste ronde moest de beslissing brengen. Er stonden 3 man met 4½ punt aan kop, Luder, 
Van Maanen en Steyn, gevolgd door 2 met 4 punten. Het verslag: 
“U kent de afloop: Brink beukte de vesting van Luder kapot en daarmee tevens een illusie, Van Maanen 
vocht tegen de combinaties van Steyn en tegen de zenuwen van zichzelf. Het opgeven van Steyn veroorzaakte 
een luchtsprong van Van Maanen: de strijd was beslecht.”  

In de 1e klasse twee Witte Paarders bovenaan: Gert Jan de Vries en Jaap Kruijver. 
 
 

 
 

september 1964: 
“Fischer daagt uit! Fischer heeft de Sovjet-Russische schaakbond gevraagd om een match in 1965 tegen een 
van de vijf sterkste Sovjet-spelers, maar niet Petrosian. Hij wil 8000 dollar als prijsfonds, 80% daarvan voor 
de winnaar.” 
“Dr. M. Euwe is met ingang van 1 september 1964 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de methodologie 
van de geautomatiseerde informatieverwerking aan de Economische Hogeschool Rotterdam en de Katholieke 
Hogeschool Tilburg.” 

In dagblad Het Vrije Volk werd uitgebreid aandacht besteed aan zijn inaugurale rede , met als 
thema ‘Kunnen computers denken?’. Daarin deze passage: 
 
“De machine kan nimmer een groot schaakspeler worden. Er zijn schaakspelers die alles weten en alles zien 
en toch nooit de hoogste regionen bereiken. Het ontbreekt ze aan ‘ingevingen’. Waar die vandaan komen is 
nog steeds raadselachtig. Computers schaken zeer pover, op het niveau van de beginneling.” 

 

oktober 1964: 
“Schelde-trofee is weer in Engeland. De Nederlandse staartgroep faalt. Twee zeeslangen van 104 zetten.” 

Nadat in de eerste ronde van deze tweedaagse landenwedstrijd de partij Gibbs-Kerkhoff pas na 
104 zetten en vijf zittingen ten gunste van de Engelsman was beslist, produceerden Ree en 
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Franklin hetzelfde aantal zetten op de tweede dag, waarna de partij werd afgebroken. De over-
winning van de Engelsen kon door de uitslag van die partij niet meer in gevaar komen: 11½-7½ 
stond op het scorebord. De stelling (wit, Ree, aan zet Kf5, Dd4, pion a7; zwart Kg3, Dc8) werd 
ter beslissing aan grootmeester Larsen opgezonden. Pas in Schakend Nederland van maart 1965 
komt de uitslag. De brief met het verzoek om arbitrage blijkt Larsen niet te hebben bereikt. Toen 
hij in het kader van de V&D-simultaanseances in Nederland was kreeg hij de stelling onder ogen 
en op de openingsdag van het LSG-jubileumtoernooi in Noordwijk kwam zijn uitspraak: remise. 
“Deze beslissing verbaasde ons, omdat men allerwege aannam dat de positie gemakkelijk voor wit gewonnen 
was. Neen, zei Larsen, ik heb er goed naar gekeken en ik kon werkelijk geen winst vinden. Waarvan akte.” 

Misschien had Botwinnik een ander oordeel gehad? Hij was met 6 uit 7 de winnaar van voor-
noemd jubileumtoernooi. Larsen werd met 3½ punt gedeeld 4e. 
 

november/december 1964: 
In het 3e Capablanca-herdenkingstoernooi in Havana (24/8-27/9, zoals vaak was actualiteit niet 
de sterkste kant van het bondsblad) deelde de Oost-Duitser Uhlmann verrassend de eerste plaats 
met Smyslov (16 uit 21). Donner behaalde een verdienstelijke 9e plaats. 
In het verslag van de bondsraadvergadering op 17 oktober valt te lezen dat onderhandelingen met 
de Amsterdamse Schaakbond, die in 1955 vanwege de financiën uit de KNSB was gestapt, er nog 
altijd niet toe hebben geleid dat deze bond zich voor heraansluiting heeft gemeld. Het contact dat 
inmiddels met de Hoofdstedelijke Schaakbond is ontstaan geeft hoop dat binnen niet al te lange 
tijd de verdeeldheid in het Amsterdamse schaakleven tot het verleden behoort. 
Onder de kop “Steyn wint te Koog-Zaandijk” de volgende passages:  
“Er kwamen 78 deelnemers, die in de bovenzaal van de Lindenboomschool een prettig toernooi 
hebben beleefd, waaraan zij met veel genoegen zullen terugdenken, zoals trouwens ook de orga-
nisatoren. Wedstrijdleider C.J. Mulder had dan ook een gemakkelijke taak.” 
“De enige Zaanse schaakster op het toernooi – mevrouw C.P. Klijn – won weliswaar geen prijs, 

maar werd niettemin met bloemen bedacht.” 
“De organisatoren beramen plannen om jaarlijks een dergelijk toernooi te houden. De Zaanstreek 
kan een dergelijke activiteit best gebruiken. Bravo!” 
“Wij voegen hier graag aan toe dat wij het eenvoudige, maar enthousiaste jubileumnummer van 
Het Witte Paard met genoegen gelezen hebben. Dit blad is al in zijn 9e jaargang.” 
 

januari 1965: 
Eervolle elfde plaats voor Nederland te Tel Aviv. “Het spreekt vanzelf”, aldus teamcaptain Harry de 

Graaf in zijn verslag, “dat onze verwachtingen omtrent de prestaties van ons team in de finale niet hoog 
gespannen mochten zijn, een eervolle plaats, dat is al waarop we mochten hopen.” 

Via een tweede plaats, achter Joegoslavië, in een van de 7 voorrondegroepen plaatste het Neder-
lands viertal zich voor de hoogste finalegroep van de schaakolympiade. Daarin hield het team, 
gevormd uit de spelers Kuijpers, Bouwmeester, Langeweg, Zuidema en Prins, inderdaad slechts 
drie van de veertien tegenstanders achter zich. Winnaar werd uiteraard de Sovjetunie, dat tegen 
ons team uitkwam met Petrosian, Smyslov, Stein en Spassky, 0-4 dus. 
 
Dr. Euwe treedt af als redacteur. “Wie van prof. Euwe’s dubbele professoraat op de hoogte is zal dit heb-
ben zien aankomen en het moeten billijken. Hiermede wordt een tijdvak in de geschiedenis van het ‘Tijd-
schrift van de KNSB’ afgesloten. Een tijdvak van meer dan veertig jaren. Bij ons weten is er in al die veertig 
jaren geen jaargang geweest waaraan Euwe niet op een of andere wijze zijn bijdragen heeft geleverd.” 

 

februari 1965: 
Hübner en Ree eindigden gelijk in het Niemeyer jeugdtoernooi. Met 9 uit 11 deelden zij de eerste 
plaats in de derde editie van dit toernooi (28 dec. 1964 – 6 jan. 1965). Na een ‘algemeen oriënte-
rende inleiding’ gaat hoofdredacteur Slavekoorde in zijn verslag over tot beschouwing van de 

verschillende spelers. 
“Het is moeilijk een keus te maken tussen Hübner en Ree, die de eerste plaats deelden. Het staat als een paal 
boven water dat de jonge Hübner (pas 16) een groot talent is. (……..) Maar zijn stijl van spelen in dit toer-
nooi kon toch maar zelden imponeren. (……..) Dit alles kan niet verhinderen, dat het spel van Ree (20) over 
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het geheel genomen de beste indruk heeft gemaakt. (…….) Hij is kennelijk een der jongeren die klaar staan 
om de plaats in te nemen van een aantal oudere Nederlandse topspelers, die we steeds minder in de schaak-
arena zien.” 

 

maart 1965: 
Op 6 februari overleed KNSB-voorzitter ir. Hendrik Jan van Steenis, 56 jaar oud. Zeventien jaar 
had hij aan het hoofd van de KNSB gestaan. 
Geller en Portisch eerste te Beverwijk. Zij scoorden in het Hoogoventoernooi 10½ uit 15. Bo-
botsov had een halfje minder en daarna kwam als 4e Donner met 8½. Onder het tussenkopje 
‘Schaakjournalistiek?’ lezen we o.a.: 
“Het is ronduit verbijsterend wat sommige kranten zich menen te kunnen permitteren als het om schaakver-
slagen gaat. Men krijgt de indruk dat het al ruim voldoende wordt geacht wanneer de desbetreffende ‘journa-
list’ zinnen weet te produceren welke redelijk goed lopen. Eigenschappen als inzicht, vakkennis (hoe beschei-
den ook), tact, beschaving en vooral: journalistiek fatsoen, zijn blijkbaar niet in tel. ALS er geschreven wordt, 
hoe agressiever hoe beter.” 

Vervolgens krijgt het Kennemer Dagblad een veeg uit de pan vanwege de het bericht dat bij het 
vrij amateuristische toernooi profschakers rondlopen die vette sommen opstrijken met hun denk-
sport. “Het artikel wemelt van dergelijke onzin en bijgevolg ook van onzindelijke conclusies.” 

 

mei 1965: 
Op het FIDE-congres van 1964 werd de pas enkele jaren eerder ingevoerde ’30-zettenregel alweer 
afgeschaft. Maar “Er wordt nog steeds van wedstrijdleiders verwacht dat zij extreme gevallen van ‘zonde 
tegen de geest van het spel’ met verlies bestraffen!” 
 
“Wie helpt? De KNSB zoekt iemand te Den Haag, die bereid is tweemaal per maand een aantal buitenland-
se schaaktijdschriften te verzenden aan een aantal sterke Nederlandse spelers. Vereisten: net handschrift, enig 

administratief inzicht, accuratesse en getrouwheid. De KNSB betaald natuurlijk de porti en de couverten.” 

 

juni 1965: 
Hartoch wint jeugdkampioenschap van Nederland 1965. NHSB-jeugdkampioen Gerben van 
Manen werd 10e. Het vorig jaar als experiment gehouden toernooi tussen vijftallen van de onder-
bonden werd nu gewonnen door de Noordelijke Schaakbond. Het NHSB-team werd 8e. 
Het team van het Zaanlands Lyceum werd al in de 1e ronde van het afvaltoernooi om het Neder-
lands schoolschaakkampioenschap uitgeschakeld door 2½-3½ verlies tegen Chr. Lyceum Leiden. 
In de Hoofdklasse van de KNSB-competitie werd VAS weer eens kampioen. 
 

juli/aug. 1965: 
Het tijdschrift zelf is het onderwerp van de eerste en een deel van de tweede pagina. Dit nummer 
is het laatste van het vijfjarige contract met drukkerij De Hofstad. Bereikte overeenstemming over 
een nieuw contract zal, ook  na een al aanvaarde contributieverhoging, een ingrijpende versobe-
ring van het tijdschrift betekenen. Het aantal pagina’s gaat omlaag en “alle ‘aardigheden’, waarvan 
ik weet dat niet weinigen deze op prijs stellen, zullen in de eerste plaats sneuvelen. Vele lezers zullen in de 

nabije toekomst in Schakend Nederland iets missen.” Aldus hoofdredacteur Slavekoorde. 

 
De dubbelrondige zeskamp om de Europa-cup werd ondanks het thuislaten van Keres, Spasski, 
Geller en Tal met overmacht opnieuw gewonnen door de Sovjetunie. Nederland werd met 0 
matchpunten laatste maar was met 33½ bordpunten niet ontevreden. Aan bord 1 scoorde Donner 
5½ uit 10. 
 

september 1965: 
IBM-toernooi, grootmeestergroep: “Donner was wederom in zeer goede vorm en bereikte verdiend de 

eerste plaats, een half punt voor Parma”. Meestergroep: “Hier stoof de Hongaarse meester-trainer Szilagyi 
als een TEE-trein door zijn programma heen”. 

        (wordt vervolgd) 
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Ook 50 jaar geleden: 

zo zag de voorkant van de omslag met advertenties eruit in het jubileumseizoen 1964/65 

 

 

 
 
 


