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HAVER, seizoensspecial 2012/2013 

 

57e jaargang, nummer 1, augustus 2013  

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: Wijksteunpunt De Boed, W. Dreeslaan 1  1544 SB  Zaandijk  

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

 

Contributie:  senioren  (20 jaar en ouder)  € 100,--   per jaar 

                        junioren  (17 t/m 19 jaar)     €   70, --   per jaar 

jeugd       (t/m 16 jaar)          €   60, --   per jaar  
  ING rekening  555238 van Schaakclub Het Witte Paard. 
 

Website: www.hetwittepaardzaandijk.nl  
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15  Verslag Witte Paard 1 2012/2013   Chris de Saegher 

17  Verslag Witte Paard 2 2012/2013   Jan Rot 

20  Jaaroverzicht jeugd 2912/2013    jeugdleider 

22  Nieuwe seizoen WP jeugd    jeugdleider 

23  Opstellingen en programma teams 2013-2014  bestuur 

24  Partijen Witte Paard 1     Chris de Saegher 

27  Bij het vertrek van Jan Roebers    Jan Rot 

29  HWP-ers actief buiten clubverband   Jan Rot 

30  KNSB ratings      KNSB 

31  Een zomermiddag op een zonnig terras   Jan Rot 

32  50 jaar geleden      Jan Rot 
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HWP-ers, 
 

De vraag of schaken een sport of een spel is, zal wel nooit definitief beantwoord worden. Toch 

antwoordde op de vraag of schaken een sport is grootmeester Nigel Short in 1993: "Jazeker, het lijkt 

op boksen. Niet fysiek, maar mentaal. Het verschil is kleiner dan u misschien denkt". 

Wat dat mentale betreft, kan ik Short wel gelijk geven. 

 

In het laatste Tata Steel Chess Tournament maakte ik in de eerste ronde op de 49e zet een 

onvoorstelbare blunder in een m.i. gewonnen stelling. De stelling was na de 49e zet van wit 

(H.Haisma): 

Wit: Kh2 - Ta8 – Ld5 pionnen: b5 - e4 - f2 - g2 - h5 

Zwart: Kc5 - Da1 - Pa5 pionnen: b6 - e5 - f6 

Zwart aan zet speelde: 49.................Da1 - c1 met tig vraagtekens en kon dus opgeven. 

Een mentale k.o. 

 

In het Veteranentoernooi dit jaar in Hoorn ging het in de laatste (7e) partij van het toernooi ook mis. 

Hier ging het om de groepswinst in groep C. Remise zou voldoende zijn voor de eerste plaats. Maar de 

partij ging verloren door een niet gezien mat. Geen eerste plaats. Zelfs geen tweede of derde! 

De stelling waarin dit gebeurde was: 

Wit: Kg1 - Te5 - Tg3 - Lh5 pionnen: a2 - b2 - f2 - h2  

Zwart (Eric de Jong): Kh8 - Ta8 - Tc4 - Lb7 pionnen: a7 - b6 – c5 - f7 

Wit aan zet speelt: 32. h2 - h3 Ook hier tig vraagtekens en een nul. 

Een mentale k.o. 

 

In beide partijen was geen sprake van tijdnood. Wat was dan wel de oorzaak? Spanning? Gehaastheid? 

Schaakblindheid? 

Misschien hebben de goden het schaakspel aan de mensheid gegeven om mentale teleurstellingen te 

kunnen incasseren en van tijd tot tijd k.o. te gaan. 

Toch sport? Toch mentaal boksen ? 

Of echt boksen? 

 

Op 4 februari 2013 stond in het NHD een stukje onder de kop: " Door het lint tijdens een partijtje 

schaak." Daar viel te lezen: 

" Bij schaakclub De Stukkenjagers zitten ze er behoorlijk mee in hun maag. Een van hun leden, een 

27-jarige Tilburger, sloeg zaterdagmiddag tijdens een schaaktoernooi zijn tegenstander met een glas of 

mok tegen zijn hoofd. Gevolg: een hersenschudding." 

Als het slachtoffer met zwart speelde heeft hij alles inderdaad zwart gezien en werd hij uitgeteld. 

Letterlijk k.o. 

 

Niettemin wens ik u namen het bestuur veel SPELplezier in het nieuwe seizoen. Met de hoop dat ons 

eerste team het verloren terrein kan terug veroveren en het tweede achttal na de promotie zich kan 

handhaven.  

Dat zal weer veel mentale gevechten opleveren, maar .... handjes aan de stukken!  

 

Joop Dragstra 
 

 



4 
 

JAARVERGADERING 

 
Beste Witte Paarders, 
 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals gewoonlijk de start van ons schaakseizoen, zal 
worden gehouden op 

       vrijdag 6 september 2013. 
 

in ons clublokaal, wijksteunpunt De Boed, W. Dreeslaan 1 te Zaandijk. Aanvang om 20.15 uur. 
 

Agenda 
 
  1. Opening 
   
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 
   
  3. Verslag jaarvergadering van 7 september 2012 
   
  4. Jaarverslag secretaris 
   
  5. Verslag van de kascommissie 
   
  6. Financieel verslag 2012/2013 en begroting 2013/2014 
   
  7. Verslag interne wedstrijden 
   

  8. Verslag externe wedstrijden 
   
  9. Verslag jeugdleider 
 
10. Prijsuitreiking 
 
11. Bespreking seizoen 2013/2014 
 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 
 b. Interne competitie 

c. Overige activiteiten 
 
Pauze (indien gewenst) 

  
12. Bestuursverkiezing.  

Volgens rooster zijn aftredend: penningmeester (vacature) en 
    jeugdleider (Chris de Saegher).  
Chris is herkiesbaar, wie verlost Jan Rot van het waarnemend penningmeesterschap?.  
(Tegen)kandidaten kunnen zich melden tot het begin van de vergadering. 
 

13. Verkiezing kascommissie.  
       Deze bestaat nu uit Piet van Tellingen (aftredend) en Jaap de Berg. Reserve is Jan Brink.. 
 
14. 75-jarig bestaan 15 oktober 2014. 
 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting 
 
  Jan Rot, secretaris. 
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Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 7 september 2012, De Boed te Zaandijk. 
  
De presentielijst is getekend door 10 leden. In alfabetische volgorde zijn dat: Jaap de Berg, Jan 
Brink, Joop Dragstra (vice voorzitter), Paul Groot, Yorick ten Hagen, André Meester (voorzitter, 
wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris, penningmeester a.i., wedstrijdleider extern), Chris de 
Saegher (jeugdleider), Piet van Tellingen en Wouter de Vries. 
 
  1. Opening 

Nadat jeugdkampioen Jelle Groot zijn laatste simultaanpartij heeft beëindigd kan voorzitter 
André Meester om 20.20 uur de vergadering openen met een speciaal welkomstwoord voor Jan 
Brink – terug na een inactieve periode wegens het overlijden van zijn vrouw – en Yorick ten 
Hagen – terug na een aantal jaren bij Kennemer Combinatie –. 
Om voetbalfanaten de gelegenheid te geven toch nog een deel van Nederland-Turkije te zien 

zullen de besprekingen zo kort mogelijk moeten worden gehouden. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Secretaris Jan Rot heeft van Hans van Heems, Piet Zegers, Robin Mandersloot en Jan Roebers 
bericht van verhindering ontvangen. In de loop van het seizoen heeft hij een lijst met 84 
ingekomen stukken aangelegd. Op enkele na zijn die niet meer het vermelden waard. Besloten 
wordt om drie actuele stukken – een enquête over de KNSB competitie, een nieuwsbrief van de 
KNSB en een e-mail over een gezamenlijke slotronde van de NHSB Promotieklasse – te 
behandelen bij de rondvraag. 
   
  3. Verslag jaarvergadering van 2 september 2011 

Nadat eerst de tekst ongewijzigd is vastgesteld komt er op de vraag van de voorzitter, of iemand 

nog iets naar aanleiding van dit verslag wil opmerken, geen reactie. Dus kan worden overgegaan 
naar het volgende agendapunt. 
 
  4. Jaarverslag secretaris 

Voorzitter staat met een persoonlijke herinnering nog even stil bij een passage met foto waarmee 
in dit verslag het overlijden van ons lid Ko Buntsma wordt gememoreerd. Daarna wordt ook dit 
verslag zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
  
  5. Verslag van de kascommissie 

Het schriftelijk verslag dat Piet van Tellingen, mede namens Robin Mandersloot, heeft 
uitgebracht van de bevindingen van de kascommissie wordt voorgelezen. Alles is in orde en het 
voorstel om de waarnemend penningmeester te dechargeren wordt met applaus overgenomen. 

Uit de stukken is de verslaggever duidelijk geworden dat de kosten van De Boed meevallen. 
    
  6. Financieel verslag 2011/2012 en begroting 2012/2013 

Waarnemend penningmeester Jan Rot stipt nog even aan dat het resultaat over het afgelopen 
seizoen weliswaar € 163 negatief is maar dat we volgend seizoen, vooral door het degraderen van 
het 1e naar de NHSB, een geschat positief saldo (€ 140) tegemoet kunnen zien. Er is dus geen 
reden de contributie te verhogen. Olijk wordt opgemerkt dat de terugkeer van Yorick ten Hagen 
straks misschien een promotie met financiële consequenties kan betekenen. Financieel verslag en 
begroting worden door de vergadering goedgekeurd. 
 
  7. Verslag interne wedstrijden 

Bij het bewerken voor de Haver van dit verslag, zoals gewoonlijk door intern wedstrijdleider 
André Meester met fraaie tabellen geïllustreerd, is één tabel weggevallen. In de daarvoor in de 
plaats gekomen opsomming van de resultaten van het snelschaakkampioenschap ontbreekt de 
fraaie 5e plaats van ? 
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Juist: André Meester met 7½ uit 12! Verheugend was de deelname van een flink aantal spelers 
van het 1e aan dit toernooi.  
Het blijft interessant om te zien hoe, als het om ratingresultaat gaat, de volgorde heel anders is 
dan de volgorde op “gewone punten”. Bij de Keizer en Rapid competitie komt Robin 
Mandersloot dan als beste uit de bus, bij het Chess960 Wouter de Vries. 
    
  8. Verslag externe wedstrijden 

De teamleiders Chris de Saegher (1e) en Jan Rot (2e) vinden dat hun uitgebreide overzichten geen 
nadere toelichting behoeven. Alles staat erin. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
  
  9. Verslag jeugdleider 

Jeugdleider Chris de Saegher heeft op drie pagina’s uitgebreid gerapporteerd over de 
verrichtingen van de jeugd. De vergadering neemt er met bewondering kennis van. Helaas 

meldden aan het eind van het seizoen vier jeugdleden zich af en is er nog steeds weinig kans op 
doorstroming naar de seniorencompetitie en/of het 2e achttal. 
 
10. Bespreking seizoen 2012/2013 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 
Jaap de Berg wil wegens concentratieproblemen niet in het 1e spelen, wel in het 2e. Chris zal in 
eerste instantie proberen om Alexander Kretzschmar als vaste speler in te schakelen, hoewel hij 
vaak verhinderd zal zijn. Anders zal een beroep op Jan (Rot) of André moeten worden gedaan. 
Eerstgenoemde is beschikbaar, laatstgenoemde zal regelmatig verhinderd zijn. Pogingen om ex-
lid Thomas Tates te strikken mislukten. Het 1e zal de thuiswedstrijden weer samen met ZSC-
Saende 1 en 2 in het BOKO denksportcentrum spelen. We zullen wel zelf voor een 
wedstrijdleider moeten zorgen. 
De definitieve indeling en dus ook de speeldata van de 3e klasse NHSB zijn nog niet bekend. Op 

papier zijn voor het 2e 10 spelers beschikbaar maar in de praktijk zal het bij uitwedstrijden af en 
toe wel weer moeilijk zijn om een compleet team op de been te brengen. 
 
 b. Interne competitie 
De opzet blijft gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Dus: Keizer om het clubkampioenschap; 
Rapid (samen met de jeugd) op de avonden van of voorafgaand aan een bondswedstrijd. 
  

c. Overige activiteiten 
Ook deze worden geprolongeerd: Paassnelschaak, clubkampioenschap snelschaken, Chess960 
aan het eind van het seizoen. 
Het rooster voor alle activiteiten zal pas kunnen worden gemaakt als het programma van de 
NHSB 3e klasse bekend is. Wel staat al vast dat op 14 september rapidschaak wordt gepleegd en 

dat op 28 september bij ons het Zaans jeugdkampioenschap snelschaken wordt gehouden, wat 
voor onze senioren een aangepast programma meebrengt. 
 
11. Bestuursverkiezing 

Secretaris/wedstrijdleider extern Jan Rot mag beide functies weer voor een aantal jaren 
vervullen. Daar hij ook nog het penningmeesterschap waarneemt leek het het bestuur wenselijk 
om naar uitbreiding te streven. Niemand uit de vergadering voelt zich echter geroepen. 
 
12. Verkiezing kascommissie 

Jaap de Berg neemt naast Piet van Tellingen in de commissie zitting. Jan Brink stelt zich 
beschikbaar als reserve. 
 
13. Instelling van een jubileumcommissie in verband met ons 75-jarig bestaan in oktober 2014 

Er wordt gestreefd naar een commissie van drie man om tijdig te kunnen gaan werken aan 
plannen voor de “viering” van ons 75-jarig bestaan over twee jaar. Naast bestuurslid Jan Rot wil 
Piet van Tellingen wel meedenken. Yorick ten Hagen wil, als zich geen ander meldt, de derde 
zijn. De secretaris zal eerst nog enkele andere leden benaderen. 
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Het is de bedoeling dat uiterlijk begin november de commissie met het bestuur vergadert om een 
en ander op de rails te zetten. 
 
14. Prijsuitreiking 

Van de prijswinnaars is alleen Chris de Saegher aanwezig. Hij ontvangt uit handen van Joop 
Dragstra de prijzen voor het clubkampioenschap en de rapidcompetitie. Voorzitter spreekt zijn 
bewondering uit voor de clubtrouw van Chris, die op grond van zijn speelsterkte best zijn heil bij 
een andere club had kunnen gaan zoeken. Vanaf 1984 is dit – een duokampioenschap met Jan 
Brink in 1999 niet meegerekend – zijn 17e clubkampioenschap! 
Roland van Soest (winnaar B-groep Keizer), Robin Mandersloot (ratingprijs Keizer en B-groep 
rapid), Noa Disbergen (jeugdprijs rapid), Paul van Haastert (snelschaakkampioen) en Piet Zegers 
(71% in het 2e) krijgen hun prijs later. 
 

15. Rondvraag 

Eerst krijgt Jan Rot het woord over de drie bij agendapunt 2 vermelde stukken. 
Om te beginnen een enquête over mogelijke wijzigingen in de KNSB competitie. Het aantal 
spelers per team, het speeltempo, de invallerregeling en de gezamenlijke slotronde staan ter 
discussie. Jan heeft de spelers van ons 1e team om hun mening gevraagd maar er hebben er nog 
maar drie gereageerd. De meningen zijn uiteraard verdeeld. De andere spelers zullen nogmaals 
benaderd worden en dan zal het bestuur de KNSB onze reactie als club laten weten. 
De nieuwsbrief van de KNSB, met als onderwerpen ondersteuning vereniging door 
ledenwerfteam, SpeelZ, kaderopleidingen, internet clubcompetitie, verklaring omtrent gedrag en 
website sport en belasting, zal per e-mail aan onze leden worden toegestuurd. 
Het derde punt is een vraag van de competitieleider NHSB om een gezamenlijke slotronde van de 
promotieklasse te organiseren. Secretaris zal antwoorden dat wij daartoe niet in staat zijn. 
Vervolgens maken nog enkele leden gebruik van de rondvraag. Jaap de Berg bedankt het bestuur 

voor zijn activiteiten. Wouter de Vries wijst op het vernieuwde meubilair in onze speelzaal. Paul 
Groot oppert de mogelijkheid om de contributie nu al te verhogen om een jubileumfonds te 
vormen. Besloten wordt om eerst de plannen van de jubileumcommissie af te wachten. Het 
zoeken van (een) sponsor(s) ligt voor de hand. 
 
16. Sluiting 

Met de vestiging van waarschijnlijk een nieuw record vergadertempo sluit voorzitter om 21.20 de 
vergadering. Hij wenst een ieder een goed schaakseizoen. 
 
Wormer, 10 september 2012 
Jan Rot, secretaris 
 

 
Jaarverslag secretaris over het seizoen 2012/2013 van schaakclub Het Witte Paard 

 
Ledental 

Met 34 leden – 22 senioren en 12 jeugdleden (t/m 20 jaar) – begonnen we het seizoen 2012/2013.  
Er meldden zich op dat moment geen nieuwkomers.  
De jeugd kreeg er in november een wel zeer jeugdig lid bij: de 6-jarige, enthousiaste Marnix 
Dusebout. Bij de senioren mochten we ons in februari verheugen over de terugkeer van Bryan 
Wijk, die ons in 1997 als jeugdlid verliet omdat hij niet meer met plezier schaakte. Via wat 
successen met rapidschaak had hij nieuwe motivatie opgedaan. Ook in februari meldde zich een 
tweede 6-jarige: Thijs van Gessel, terwijl Jim Eijman de gelederen weer kwam versterken. 
Aan het eind van het seizoen helaas weer wat afmeldingen. Na een ononderbroken lidmaatschap 
van bijna 31 jaar – hij kwam in 1982 als 17-jarig talent van schaakclub Oostzaan – verliet Jan 

Roebers onze club om bij SOPSWEPS’29 in de 1e klasse KNSB te gaan spelen. Alexander 
Kretzschmar beëindigde eveneens zijn lidmaatschap wegens tijdgebrek. Bij de jeugd opzeggingen 
van Brenda Rovers en Jelle Wapstra.  
En zo staan we nu weer op 34 leden, 21 senioren en 13 jeugdleden. 
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Bestuur 

André Meester hoefde ook dit jaar als voorzitter niet meer dan één bestuursvergadering, waarin 
de jaarvergadering werd voorbereid, te leiden. Verder leidde hij weer de interne wedstrijden en 
verzorgde de berichtgeving op onze website www.hetwittepaardzaandijk.nl. 
Jan Rot beheert nog steeds het secretariaat, nam ook het beheer van de financiën waar en 
begeleidde het 2e team. 
Chris de Saegher verzorgde de jeugdactiviteiten, bijgestaan door Corrie de Rover, Robin 
Mandersloot en enkele ouders/begeleiders. Ook regelde hij de zaken voor het 1e team. 
Joop Dragstra completeerde het bestuur als algemeen reserve. 
 
Activiteiten 

In De Boed was er van begin september tot half juni op vrijdag weer clubavond.  

Om ongeveer kwart voor zeven opende Chris de Saegher de deuren voor de jeugd. Met de nodige 
begeleiding nam de jeugd  gretig schaakkennis tot zich en leefde zich uit in allerlei 
schaakvarianten, zoals het duoschaak dat ook weer op het programma stond. 
Na acht uur werd het rustiger en begonnen de senioren aan hun partij voor de interne competitie 
die weer bestond uit een Keizer- en een rapid toernooi. Jammer genoeg was er voor het rapid van 
de kant van de jeugd veel minder interesse dan vorig seizoen. 
Met een mooie speelgelegenheid als de grote zaal van De Boed zou de interne best wat meer 
deelnemers mogen hebben dan de maximaal 10 die er nu kwamen. 
Verder vonden ook de gebruikelijke snelschaak- en Chess960-toernooien plaats. 
Het 2e achttal speelde drie thuiswedstrijden in De Boed. Helaas niet de laatste ronde, waarin het 
kampioenschap werd behaald. Anders had dat misschien een feestelijker tintje gekregen. 
Dit seizoen speelde het 1e achttal de thuiswedstrijden weer samen met ZSC-Saende in het Boko 
denksportcentrum 

 
In de verslagen verderop in deze Haver zijn de resultaten van de activiteiten terug te vinden. 
  
 
Overig 

In seizoen 1994/95, toen naast de al enkele jaren eerder lid geworden Yong Hoon ook haar zoon 
Yong Sun bij de jeugd van Het Witte Paard in basisschool De Akker kwam schaken, begon 
Corrie de Rover met de begeleiding van jeugd van onze club. Sindsdien stond zij onze jeugdleider 
Chris, ook na beëindiging van het lidmaatschap van haar zoons, trouw terzijde. In februari van 
dit jaar zette zij daar, na 18 jaar, een punt achter. Dat ging uiteraard niet zonder de nodige 
dankbetuigingen. 
 

Al ruim 22 jaar, sinds februari 1991, is De Boed onze thuisbasis. Op 31 mei van dit jaar vierde het 
wijksteunpunt, zoals het tegenwoordig heet, het 40-jarig bestaan. Een afvaardiging van ons 
bestuur woonde de feestelijkheden bij en onze schriftelijke felicitaties gingen vergezeld van een 
bloemstuk. 
 
Door bemiddeling van Edwin van der Meer, die voor een sponsor zorgde in de vorm van AB 
Vakwerk te Sneek, konden wij gebruik maken van een eenmalige actie van de KNSB. Dit 
betekende 10 nieuwe DGT klokken. 
 
Het Witte Paard gaat in oktober a.s. zijn 75e jaar in. In de vorige jaarvergadering werd een 
jubileumcommissie ingesteld die tot nu toe geen activiteiten heeft ontplooid. Daar moet dit 
seizoen uiteraard verandering in komen als we in oktober 2014 onze 75e verjaardag enige luister 
willen bijzetten!  
 
Jan Rot, secretaris 
 

 

http://www.hetwittepaardzaandijk.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT  HET WITTE PAARD  2012/2013 
 en begroting 2013-2014 

     

      A. Overzicht van baten en lasten (in €) 
    

      

 
Resultaat Begroting Resultaat Begroting *) 

 
2012/13 2012/13 2011/12 2013/14 

 Baten 
       1. Contributie 2845 2900 2995 2690 

   2. Donaties intern 75 50 75 50 

   3. Donaties extern 120 100 108 100 

   4. Grote Clubactie 

 

75 98 0 

   5. Rente 38 30 26 25 

 

          Totaal baten 3078 3155 3302 2865 

 

      Lasten 
     

        6. Afdracht bond 1189 1100 1180 1250 *) 

  7. Kosten ext. competitie 201 300 563 300 

   8. Kosten int. competitie 

 

50 0 0 

   9. Kosten De Boed 1147 1015 1255 1050 

 10. Prijzen 194 200 216 200 

 11. Kosten clubblad 

 

50 0 50 

 12. Representatie 130 100 57 100 

 13. Bureaukosten 129 150 167 150 

 14. Chess960 

 

50 27 50 

 15. Onvoorzien 

 

0 0 0 

 

           Totaal lasten 2990 3015 3465 3150 

 

      16. Saldo 88 140 -163 -285 *) 

      *) Bij ongewijzigde contributie 
    

      B. Balans  (in €) 
     

 
   DEBET 

  
   CREDIT 

 
31 aug.'13 31 aug.'12 

 
31 aug.'13 31 aug.'12 

      Materiaal 1 1 

   Vorderingen 543 0    Schulden 140 50 

Saldo ING-rekening 84 138 
   Saldo ING-spaarrekening 1088 1400 Kapitaal 1576 1488 

                                                                                            

  Totaal 1716 1538 

 

1716 1538 
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Toelichting financieel overzicht 2012/2013 
 
1. Contributie € 2845  
De volle jaarcontributie betaalden 18 seniorleden (€ 100), 12 jeugdleden t/m 16 jaar (€ 60) en 1 
jeugdlid boven 16 jaar (€ 70). Verder betaalden 1 seniorlid en 3 jeugdleden een gedeelte van het jaar 
en 1 seniorlid een gereduceerd bedrag. 
 2. en 3. Donaties € 195 
2 leden en 4 niet-(meest ex-)leden doneerden bedragen variërend van € 50,00 tot € 15,00. 
6. Afdracht bond € 1189 
De NHSB stuurt per kwartaal een nota waarin de contributie voor NHSB en KNSB is opgenomen, 
evenals een bijdrage voor het Max Euwe Centrum. Op jaarbasis betaalden we aan de NHSB  per 
seniorlid € 6,75 en per jeugdlid € 3,87. De KNSB vroeg per seniorlid € 35,88 en per jeugdlid € 17,96. 
Voor het Max Euwe Centrum betaalden we € 0,60 per lid. 
7. Kosten externe competitie € 201 
Dit betreft nota’s van ZSC/Saende voor zaalhuur, barbediening, wedstrijdleiding en consumpties van 
de 4 thuiswedstrijden van ons 1e achttal in het BOKO denksportcentrum. 
9. Kosten De Boed € 1147 
Voor de28 (jeugd)leden die in De Boed speelden betaalden we € 4,50 per lid per maand van 
september t/m februari en € 4,65 per lid per maand van maart t/m mei. 
10. Prijzen € 194 
Betreft prijzen voor interne, externe en jeugdcompetitie en ook Sinterklaas- en Paassnelschaak, 
duoschaak en clubkampioenschap snelschaken. 
13. Bureaukosten € 129 
Bankkosten € 88,84; verzekering materiaal € 5,00; instructiemateriaal jeugd €29,15; diversen € 6,48. 
Balans   Vorderingen: o.a. nog te ontvangen contributie € 100; sponsor klokken € 418.  
 Schulden: o.a. nog te verwachten nota’s prijzen seizoen 2012/2013 € 50. 
  
Toelichting begroting 2012/2013 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen laat zien dat bijna 80% van de lasten wordt gevormd door de 
posten “Afdracht bond” en “Kosten De Boed”. Dat zal er het komend seizoen niet minder op worden 
want bij allebei krijgen we te maken met een stijging van de tarieven. 
Met ingang van het 4e kwartaal 2013 wordt de afdracht aan de KNSB, die we betalen via de NHSB, 
verhoogd met € 4,00 per jaar voor seniorleden en € 2,00 per lid per jaar voor jeugdleden. 
De afdracht aan De Boed werd met ingang van maart 2013 al verhoogd van € 4,50 naar € 4,65 per 
(jeugd)lid per maand. Er zijn nog geen signalen dat dit bedrag opnieuw verhoogd gaat worden. 
Uitgaande van het ledenbestand in augustus 2013 wordt de bondsafdracht begroot op € 1250: 
19 seniorleden x € 47,50 (KNSB 39,90, NHSB 7,--, Max Euwe Centrum 0,60) en 13 jeugdleden x  
€ 24,55 (KNSB 19,95, NHSB 4,--, Max Euwe Centrum 0,60). 
Aan De Boed gaan we betalen – alleen voor de (jeugd)leden die daar regelmatig spelen – 25 x 9 
maanden x € 4,65 = € 1050. 
De schatting van de overige lasten – externe competitie,  prijzen, representatie, bureaukosten en 
chess960 – blijft gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Totaal lasten: € 3150. 
Voorstel contributieverhoging: 
Aan de batenkant zou de contributieopbrengst bij ongewijzigde tarieven € 2690 zijn (19 seniorleden 
x € 100, 12 jeugdleden x € 60 en 1 x € 70). De andere inkomsten – donaties, rente en misschien 
Grote Club? – blijven hoogstens gelijk. Totaal baten: € 2865.  
Nadelig saldo € 285. Om dit grotendeels weg te werken stelt het bestuur een contributieverhoging 
voor van € 10 voor senioren en € 5 voor jeugdleden. 
 
Wormer, augustus 2013, 
Jan Rot, waarnemend penningmeester 
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Voorstel invullen speelavonden seizoen 2013-2014 
 

1. Voorstel 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, 

voorafgaand aan de speeldagen van het eerste team), vindt er een 

alternatieve speelwijze plaats:  

i. Mogelijkheid van inhaalpartijen voor de rapidcompetitie  

(zie onder 3) 

ii. Nader in te vullen 

2. Voorstel 2:  

De rapidcompetitie met deelname door de jeugdspelers is dit jaar minder 

succesvol gebleken. De deelname van de jeugd viel tegen. Toch willen we deze 

competitie voortzetten, (a) omdat er meerdere senioren zijn die rapid leuk vinden 

en (b) bij gebrek aan een goed alternatief. Echter, het aantal avonden zal 

teruggebracht worden tot 4. 

3. Voorstel 3: 

Naast de (verkorte) rapidcompetitie zullen er weer enkele avonden georganiseerd 

worden voor schaakactiviteiten van jeugd en senioren gezamenlijk. De 

programmering en invulling hiervan volgt later. We denken aan duoschaak, 

doorgeefschaak, chess960 en mogelijk nog andere varianten. 

 

Het Chess960 toernooi was ook dit jaar geen groot succes als je het bekijkt vanuit de 

beoogde deelname door “buitenstaanders”: alleen Quinta Helmar deed 2 van de drie 

avonden mee.  

Daarom stellen we voor om dit toernooi niet meer te organiseren en spelen we aan 

het einde van het toernooi nog 1 of 2 avonden chess960 “voor onszelf”. 

 

Resultaten interne competitie seizoen 2012-2013 
 
Hierna volgen – zoals gebruikelijk – de eindstanden van  

(1) de Keizer competitie om het clubkampioenschap,  

(2) de Rapid competitie,  

(3) het snelschaakkampioenschap 

De uitslagen van het Chess960 toernooi kan ik helaas niet terugvinden, die ontbreken in 
dit overzicht. Wel herinner ik mij dat Robin en Chris steeds in de prijzen vielen …  

1a - Clubkampioenschap - keizerpunten 
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Een eindlijst met enkele toch wel opvallende resultaten. En dan bedoel ik niet de 

overwinning van Chris, want dat zijn we gewend, maar wel de 3e plaats van Piet en de 4e 

van Robin. De beide Jannen en André presteerden duidelijk onder de verwachtingen.  

Dit alles wordt ook duidelijk in het volgende overzicht, waarin het gaat om het verschil 

tussen de bondsrating per 1 augustus 2012 en de interne TPR: dan wordt dit nog 

duidelijker. 

Nu zijn Robin en Piet maar ook Paul(!)  Hans en Jaap de winnaars. Chris volgens de 

verwachting (voor hem is het winnen van ratingpunten ook vrijwel onmogelijk in dit veld) 

en beide Jannen en André de verliezers. 

1b – Clubkampioenschap – naar TPR-beginrating 

 
 
Het verschil tussen TPR en (begin)rating kan wellicht als een iets “eerlijker” (?) indicator 

van de geleverde prestatie gezien worden. In ieder geval betekent een positief verschil 

tussen rating en TPR dat de speler beter heeft gepresteerd dan op grond van de rating 

verwacht mocht worden. 

 

Onderstaand overzicht vergelijkt de eerste 5 in de laatste drie seizoenen: 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Hans van Heems (+169) Robin Mandersloot (+194) Robin Mandersloot (=255) 

2 Jaap de Berg (+146) Piet van Tellingen (+188) Piet Zegers (+160) 

3 André Meester (+132) Roland van Soest (+112) Paul Groot (+144) 

4 Piet van Tellingen (+94) Jan Rot (+65) Hans van Heems (+129) 

5 Jan Rot (+55) Piet Zegers (+7) Jaap de Berg (+126) 

 

 

 

2 De rapidcompetitie (samen met de jeugd)  

 

Ook hier een overwinning van Chris, zij het nipt, met een opvallende 2e plek voor André. 

(opvallend, gezien het slechte resultaat in de keizercompetitie). Het verschil met “de 

rest” is trouwens aanzienlijk …. De deelname van de jeugd was dit seizoen kleiner dan 

vorig jaar.  
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Vanuit de TPR gezien ook hier een andere volgorde (alle deelnemers met minder dan 10 

partijen zijn uit deze uitslag verwijderd, waardoor van de jeugdspelers alleen Bob de Wit 

overblijft): 

 
Ranglijst Rapid op verschil Beginrating en TPR seizoen 12/13 

 

 Pos  Voornaam     Naam           Score    Prt Bordptn     BRtg TPR int   TPR +  

  01  Bryan        Wijk           318,7     10     8,0     1800    1951     151  

  02  Robin        Mandersloot    295,5     23    11,0     1607    1691      84  

  03  Andre        Meester        529,5     21    16,5     1862    1945      83  

  04  Piet van     Tellingen      123,5     10     4,0     1420    1488      68  

  05  Roland van   Soest          375,0     21    11,5     1716    1760      44  

  06  Bob de       Wit            120,0     12     2,0      967     999      32  

  07  Hans van     Heems          248,5     18     9,0     1516    1535      19  

  08  Piet         Zegers         340,3     22    12,0     1703    1705       2  

  09  Paul         Groot           99,0     24     4,5     1288    1227     -61  

  10  Jan          Rot            362,0     23    12,5     1856    1771     -85  

  11  Leendert     Saarloos       198,7     12     4,0     1673    1565    -108  

  12  Chris de     Saegher        548,7     18    14,0     2189    2009    -180 

 

De prestatie van Bryan is opvallend, maar niet verrassend – we wisten al dat zijn 

bondsrating geen weergave van zijn schaakkracht was. Verder opnieuw Robin bovenin, 

naast André en Piet (van Tellingen ditmaal). Hun ratingverschillen zijn overigens niet 

bijzonder indrukwekkend. 

3. Het Snelschaakkampienschap  

Het deelnemersveld was dit jaar minder indrukwekkend dan in de voorgaande editie. 

Maar de spanning was er niet minder om. Tot en met ronde 5 waren er 4 potentiële 

kandidaten voor de titel: Paul, Chris, Bryan en Alexander (dit jaar voor het eerst in jaren 

weer deelnemer). Paul viel na ronde 5 terug met 3 nederlagen op rij (tegen Alexander, 

Leendert (!) en Jan Brink). Door t.m. ronde 10 alleen maar te winnen vergrootte 
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Alexander zijn voorsprong op Chris en Bryan tot respectievelijk 1,5 en 2 punten. Maar in 

ronde 11 versloeg Bryan Alexander en waren de verschillen teruggebracht naar 0,5 en 1 

punt.  Ronde 12 bracht hierin geen verandering.  

Met in de laatste ronde de partij Alexander-Chris op het programma zou deze partij 

beslissend zijn. Het werd remise en dus werd Alexander snelschaakkampioen 2013! 

 
Snelschaakkampioenschap 2013 - Het Witte Paard Zaandijk - Voortgangstabel 
 

No   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

1 Alexander Kretschmar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11,5 

2 Chris de Saegher 1 2 2 3 4 5 6 7 7,5 8,5 9,5 10,5 11 

3 Bryan Wijk 1 2 3 3,5 4,5 5 6 7 7 8 9 10 10 

4 Robin Mandersloot 1 1 2 2 3 4 4 5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

5/6 Piet Zegers 0 1 2 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7 8 

5/6 Paul van Haastert 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6,5 6,5 7 8 

7 Roland van Soest 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5,5 6,5 6,5 7,5 

8 Jan Brink 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 

9 Jan Rot 0 0 0 1 2 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 

10/11 André Meester 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

10/11 Leendert Saarloos 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 

12/13 Paul Groot 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,5 2,5 

12/13 Piet van Tellingen 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,5 2,5 

 
Kruistabel: 

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot 

1 Alexander Kretschmar   0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 

2 Chris de Saegher 0,5   0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

3 Bryan Wijk 1 1   1 0 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 10 

4 Robin Mandersloot 0 0,5 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 

5 Paul van Haastert 0 0 1 1   0,5 0,5 0 1 1 0 1 1 8 

6 Piet Zegers 0 0 0,5 1 0,5   0 1 0 1 1 1 1 8 

7 Roland van Soest 0 0 0 0 0,5 1   1 1 1 1 1 0 7,5 

8 Jan Brink 0 0 1 0 1 0 0   0 1 1 1 1 7 

9 Jan Rot 0 0 0,5 0 0 1 0 1   0 1 1 1 6,5 

10 André Meester 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 4 

11 Leendert Saarloos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 1 4 

12 Paul Groot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0,5 2,5 

13 Piet van Tellingen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5   2,5 

 

Programma interne competitie 2013-2014 

Dit programma zal z.s.m. opgemaakt en gepubliceerd worden. Het NHSB programma is nog 
maar kort bekend. Zie bladzijde 27 en ook de website van de NHSB. 
1e data: 1e team 21 september uit tegen Santpoort 2; 2e team 4 oktober thuis tegen Heemstede. 
 

De eerste clubavonden: 13/9 Keizer ronde 1; 20/9 Rapid ronde 1-2-3; 27/9 Keizer ronde 2. 
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Verslag Witte Paard 1 seizoen 2012-2013 (Chris de Saegher) 

 

 

De verwachtingen voor ons hernieuwd optreden in de NHSB Promotieklasse waren natuurlijk hoog 

gespannen, zéker na de terugkeer van Yorick ten Hagen. Gewoon een seizoen lang meegenieten van 

die typerende sfeer van het ‘polderlandschapschaak’ om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de 

KNSB-competitie. Met een juiste mix van ervaring, beleving en concentratie zou dat varkentje toch 

wel gewassen kunnen worden?!  

Maar direct in de openingswedstrijd bleek al dat het even anders zou gaan lopen. Met 3-5 werden we 

aan de kant gezet door Kijk Uit waarbij vooral de magere score aan de topborden (1 uit 3) niet vrolijk 

stemde. 

Tegen Heerhugowaard ging het vervolgens niet veel beter: wederom slechts één punt van onze top drie 

al was daar bij de tegenpartij natuurlijk wél een IGM bij betrokken. Aan de staartborden kon dit niet 

gecompenseerd worden met een 4½-3½ nederlaag als gevolg. 

En zo kwam de match tegen de ook niet bepaald soepel gestarte medefavoriet Purmerend 2 in een 

geheel ander daglicht te staan. Gelukkig konden zij niet over alle ‘grote jongens’ beschikken waardoor 

wij een welkome zwaarbevochten 4½-3½ zege mochten bijschrijven. 

In de sleutelwedstrijd tegen de verrassende koploper HWP Haarlem 2 waren onze eerste 3 bordspelers 

weer ouderwets op dreef: 3 uit 3! Des te teleurstellender dat zij dat met witoverwinningen aan de 

borden 4,6 en 8 konden rechtzetten zodat wij na het gelijke spel het vizier definitief niet naar boven 

konden richten. Stérker nog, de wisselvalligheid aan onze kant bleef troef en de rode streep (die in de 

Promotieklasse niet per definitie onder de nummer 8 hoeft te liggen!) moest tot het einde in de gaten 

gehouden worden. 

Voor de jaarwisseling volgde nog een zeer nuttige 5½-2½ overwinning op De Uil. Niet bepaald een 

zwak team maar hen bleef dit seizoen nog minder bespaard. 

De lange winterstop deed ons weinig goeds waardoor zelfs een bescheiden team als Aalsmeer ons met 

4½-3½ de baas kon zijn. 

Een fraai herstel tegen de jonge honden van Santpoort 2 waarbij de basis voor de 2½-5½ zege ditmaal 

aan de laatste 4 borden (3½ uit 4!) werd gelegd. 

De nodige portie pech zorgde ervoor dat we ook tegen het niet in hun sterkste formatie opgekomen 

Aartswoud met lege handen achterbleven (3½-4½). 

Gelukkig bleek in de gezamenlijke slotronde het al gedegradeerde Caïssa 3 hun kruit in de vooruit 

gespeelde partij te hebben verschoten zodat met een enigszins geflatteerde 5½-2½ zege aan alle 

eventuele onzekerheden een eind kon worden gemaakt. 

 

Een nadere beschouwing van de persoonlijke resultaten doet de verbazing over het competitieverloop 

alleen nog maar stijgen want de op papier 7 sterkste basisspelers waren alle wedstrijden van de partij! 

In sommige gevallen dankzij de mogelijkheid tot vooruitspelen al zouden we gezien de resultaten daar 

in de toekomst maar beter vanaf kunnen zien?! 

Yorick ten Hagen moest ondervinden dat je op een lager niveau kennelijk sneller besmet raakt met 

het blundervirus, anders is zijn aantal van 4 nederlagen niet te verklaren. Blijft dit achterwege dan is 

hij in staat om na veel duw- en trekwerk zelfs de meest minuscule eindspelvoordeeltjes te verzilveren, 

zoals in Haarlem tegen HWP 2. 

Jan Roebers startte met een voor zijn doen toch zeldzame nederlaag met de witte stukken maar 

herstelde zich met een aantal goede overwinningen waarbij hij in veel gevallen ook nog eens met de 

sterkste tegenstander te maken had. 

Chris de Saegher kreeg afgezien van grootmeesterlijke tegenstand in ronde 2 veel kanonnenvoer op 

zijn bordje en maakte daar dankbaar gebruik van. 

Bij Jan Brink vielen er weer ouderwets veel remises te noteren, in een enkel geval zelfs op 

salonniveau! Curieus genoeg haalde hij zijn enige overwinning tegen de op papier sterkste 

tegenstander (Bakker van De Uil).  
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Christiaan Molenaar slaagde erin om 3 zeges uit het vuur te slepen maar daar stonden even zo vele 

nederlagen tegenover. Mooie ontsnapping met patwending tegen De Uil. 

Tjerk van Blokland bewees ook met zwart goed uit de voeten te kunnen zolang het maar niet het 

Catalaans in een vooruit gespeelde partij betrof. Zijn enige remise was ook een fraai staaltje 

ontsnappingskunst (ook al weer tegen De Uil!). 

Ook in de Promotieklasse was de compromisloze stijl van Paul van Haastert goed voor een handvol 

remises en slechts één overwinning. Het om zeep helpen van een gewonnen stelling in de laatste 

wedstrijd van het vorige seizoen dreunt kennelijk nog steeds na?! Maar dat hij nog steeds punten 

aaneen kan rijgen liet hij zien bij het SGA Veteranenkampioenschap!   

Alexander Kretzschmar had ook dit seizoen weer de klok als extra tegenstander. Boekte toch nog 

een mooie aanvalsoverwinning toen zijn fysieke tegenstander van Santpoort 2 mee ging in het 

‘diepzeeduiken’.  

Wat betreft de invallers viel vooral de spectaculaire zege van Jan Rot in de wedstrijd tegen 

Purmerend 2 op. Van een regelmatiger orde waren de solide remises van Jaap de Berg en de 

witoverwinning (inclusief stokpaardje c2-c3!) van Bryan Wijk.  

 

Eindstand NHSB Promotieklasse  Individuele resultaten WP 1 

 

      mp    bp        score     bord    tpr  

HWP Haarlem 2    15     43½     P Yorick ten Hagen    4½-9      1.0    1983  

Purmerend 2     12     41  Jan Roebers     5½-9      2.6    2072 

Heerhugowaard     11     40  Chris de Saegher     8-9        2.7    2280 

Aartsoud     11     38½  Jan Brink     4½-9      4.7    1912 

Santpoort 2     10     36  Christiaan Molenaar         4½-9      4.9    1876 

Witte Paard 1       9     38½  Tjerk van Blokland    4½-9      5.8    1869 

Kijk Uit        8     31½  Bryan Wijk       1-1       7.0    2425   

Aalsmeer       7     33½  Jan Rot        1-2       7.0    1910 

De Uil         6     34½     D Jaap de Berg       1-2       7.0    1872 

Caïssa 3       1     23        D Paul van Haastert      3-9       7.2    1725 

      Alexander Kretzschmar      1-4       7.5    1577 

 

 

Toen het in de reguliere competitie dus niet wilde lukken was daar natuurlijk ook nog de NHSB 

Bekercompetitie. Daarin kunnen we natuurlijk altijd een stevig viertal op de been brengen en zelfs 

zonder Jan Roebers moest er een gooi naar de eindzege gedaan kunnen worden. Zéker met een naar 

nieuwe successen hongerende Bryan in de gelederen. 

Via soepele overwinningen op KTV (3-1) en Excelsior (½-3½) en een wat minder gestroomlijnde 2½-

1½ tegen Bergen werd de halve finale bereikt. Daarin lieten we Aartswoud wederom tot grote hoogten 

stijgen. Kansrijke stellingen waren helaas niet aan onze topborden besteed, de fraaie zege van Jan 

Brink (viermaal een vol punt in deze bekercyclus!) ten spijt. De wedstrijd om de 3
e
 en 4

e
 plaats leverde 

nog wel een ‘clean sheet’ tegen Santpoort 2 op. 

De eindzege ging overigens naar onze ‘vrienden’ van Krommenie. 

 

persoonlijke scores: Yorick ten Hagen  3½ uit 5 

   Chris de Saegher  3½ uit 5 

   Christiaan Molenaar    0  uit 1 

   Jan Brink     4  uit 5 

   Bryan Wijk     3  uit 4 
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Verslag Witte Paard 2 seizoen 2012/2013 
 
Na een dramatisch seizoen 2011/2012, waarin ternauwernood degradatie naar de 4e klasse was 
afgewend, mochten we dit seizoen opnieuw een poging doen om terugkeer naar de 2e klasse te 
verwezenlijken. 
Als je naar de gemiddelde rating van de opgegeven spelers keek moest dat zeker mogelijk zijn: Het 
Witte Paard 2 1722, Vredeburg 1665, HWP Haarlem 6 1640, Kijk Uit 2 1624, Paard van Ree 1531, 
Chess Soc./Jopen 3 1521, De Uil 4 1471, KC/ChessCool 4J 1356. Maar ratings zeggen niet alles, dat 
hadden we vorig seizoen wel ervaren. 
We mochten op 12 oktober beginnen met een thuiswedstrijd tegen op papier een van de zwakkere 
teams. Bovendien ontbrak ook nog een van de Jopen. Dat werd gecompenseerd door onze Joop, die 
evenals André de eer aan zijn tegenstander liet. Met een halfje tegen Jaap was de koek voor de 
Zandvoorters echter op. 
 

 
Het Witte Paard 2                                1737                              -  Chess Soc. Zandvoort/Jopen 3    1520 5½ - 2½ 

1 7957015  Andre Meester 1862 -  7185651  Jan Vos 1857 0-1 

2 6239948  Jan Rot 1856 -  
   

1-0 R 

3 6024788  Jaap de Berg 1847 -  7431039  Eric Alferink 1761 ½-½ 

4 7786867  Roland van Soest 1716 -  6962087  Fons Jonkers 1540 1-0 

5 7889288  Robin Mandersloot 1607 -  6183265  Theo Breidenbach 1430 1-0 

6 8207804  Piet Zegers 1703 -  8396531  Anton Treffers 1398 1-0 

7 7910771  Joop Dragstra 1574 -  7665603  Henk Bierman 1393 0-1 

8 8471991  Paul Groot 
 

-  8439398  Wilco Karreman 1261 1-0 

 
De maandagavond bleek vorig seizoen nogal eens voor personele problemen te zorgen maar daar 
hadden we op 6 november tegen De Uil 4 in Hillegom gelukkig geen last van. Ook deze tegenstander 
mocht geen probleem zijn. Zij kwamen van 0-3 nog wel terug tot 2-3 maar de rest van de partijen 
eindigde in ons voordeel. Paul boekte evenals Robin zijn tweede overwinning. 
 

 
De Uil 4                                              1456  -  Het Witte Paard 2                                1703 2 - 6 

1 6139881  A.W.N. Warmerdam  1520  -  7957015  Andre Meester  1862 0-1 

2 6197081  Piet Muller  1553  -  7786867  Roland van Soest  1716 0-1 

3 7649180  Aad Vledder  1387  -  6024788  Jaap de Berg  1847 0-1 

4 8399545  Pim Redeker  1455  -  8207804  Piet Zegers  1703 1-0 

5 6214076  Kick van Rooyen  1451  -  7889288  Robin Mandersloot  1607 0-1 

6 6247351  Jan Plomp  1447  -  7366447  Hans van Heems  1516 1-0 

7 6100589  Gerard Draaisma  1451  -  7526948  Leendert Saarloos  1673 0-1 

8 6951109  Peter Kaptein  1389  -  8471991  Paul Groot   0-1 
 

 
In het Paardenonderonsje in ons clublokaal op 30 november nam Het Witte Paard de hindernissen 
aanzienlijk beter dan Het Paard van Ree uit Wijk aan Zee. André en Paul gunden de bezoekers samen 
een schamel punt. 
 

 
Het Witte Paard 2                            1668 -  Het Paard van Ree                       1495 7 - 1 

1 6239948  Jan Rot 1856 -  7512857  Wolter Vos 1664 1-0 

2 7786867  Roland van Soest 1716 -  7869147  Huub de Vries 1661 1-0 

3 7957015  Andre Meester 1862 -  7815291  R.W. Ierschot 1601 ½-½ 

4 8207804  Piet Zegers 1703 -  8030770  Rob Baltus 1622 1-0 

5 7889288  Robin Mandersloot 1607 -  7800419  Marc van der Meij 1582 1-0 

6 7366447  Hans van Heems 1516 -  7848423  Johan Kroon 1426 1-0 

7 7910793  Piet van Tellingen 1420 -  8491483  Ronald de Kaper 
 

1-0 

8 8471991  Paul Groot 
 

-  8411348  Ad van Schie 914 ½-½ 
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Tot dusver geen vuiltje aan de promotielucht. Na de winterstop wachtte ons op 1 februari in Limmen 
een serieuze test, de ontmoeting met Vredeburg, de ploeg waarvan de gemiddelde rating de onze 
het dichtst benaderde. Zij hadden inmiddels wel een matchpunt achterstand opgelopen door een 
gelijkspel tegen KC/ChessCool 4J. 
Tot 2-2 bleef de spanning erin, maar daarna deed het ratingverschil aan de hogere borden de balans 
toch nog onverwacht ruim in ons voordeel doorslaan.   
 

 
Vredeburg 1                                     1675 -  Het Witte Paard 2                          1752       2½ - 5½ 

1 7957972  Bob Stolp 1817 -  7957015  Andre Meester 1862 ½-½ 

2 6039429  Jos Admiraal 1755 -  6239948  Jan Rot 1856 0-1 

3 7838149  Ed Stolp 1706 -  6024788  Jaap de Berg 1847 0-1 

4 7817326  Harold Ebels 1618 -  7786867  Roland van Soest 1716 0-1 

5 8384871  Niels Hageman 1701 -  8207804  Piet Zegers 1703 1-0 

6 7366348  Gert-Jan Hafkamp 1666 -  7889288  Robin Mandersloot 1607 0-1 

7 8431137  Bert Hollander 1533 -  8471991  Paul Groot 
 

1-0 

8 7290327  Ronald van der Storm 1604 -  7526948  Leendert Saarloos 1673 0-1 

 
De andere uitslagen waren zodanig dat wij na 4 ronden en comfortabele voorsprong hadden van 3 
matchpunten en een sloot bordpunten op de nummers 2 en 3, Kijk Uit 2 en Vredeburg. 
Op 1 maart konden de IJmuidenaren in De Boed proberen er nog iets aan te doen. Een kansloze 
missie, zo bleek. Opnieuw behaalden wij een ruime overwinning. 
 

 
Het Witte Paard 2                                    1690 -  Kijk Uit 2                                        1556 6 – 2 

1 6239948  Jan Rot 1856 -  8302987  Gregory van den Ende 1646 1-0 

2 7957015  Andre Meester 1862 -  7348737  Jan Geus 1693 1-0 

3 6024788  Jaap de Berg 1847 -  8132927  Dick Wijker 1600 ½-½ 

4 7786867  Roland van Soest 1716 -  7884085  Andries Visser 1706 0-1 

5 8207804  Piet Zegers 1703 -  7425077  Jan Jansen 1693 1-0 

6 7889288  Robin Mandersloot 1607 -  5975145  Jaap Beekhuis 1504 1-0 

7 7366447  Hans van Heems 1516 -  8407300  Paul Koper 1341 ½-½ 

8 7910793  Piet van Tellingen 1420 -  8286784  Louwe Post 1269 1-0 

 
Opnieuw hadden de “concurrenten” punten laten liggen. Nu was HWP 6 nummer 2 op de ranglijst en 
tevens onze volgende tegenstander. Op 19 maart zou in Haarlem een gelijkspel volstaan om het 
kampioenschap in de wacht te slepen. Maar ja, wij schijnen tegen HWP-teams maar moeilijk tot een 
positief resultaat te kunnen komen. Twee jaar terug bezorgde HWP 4 ons de degradatie en nu stelde  
HWP 6 (!) onze promotie nog even uit.  
 

 
HWP Haarlem 6                                      1641 -  Het Witte Paard 2                           1669 4½ - 3½ 

1 7362410  Peter Zoetemeijer 1672 -  6239948  Jan Rot 1856 1-0 

2 7434262  Chris Rensink 1678 -  7957015  Andre Meester 1862 ½-½ 

3 8426066  Richard Breurkes 1703 -  7786867  Roland van Soest 1716 1-0 

4 6756937  Hans Spanjersberg 1627 -  8207804  Piet Zegers 1703 0-1 

5 7817304  Frits Welling 1622 -  7889288  Robin Mandersloot 1607 0-1 

6 7549421  Louis Bongenaar 1676 -  7366447  Hans van Heems 1516 1-0 

7 8454666  Lukas Mulder 1602 -  7526948  Leendert Saarloos 1673 ½-½ 

8 7732901  Ton Deutekom 1555 -  7910793  Piet van Tellingen 1420 ½-½ 

 
Het moest echter al gek gaan wilde van uitstel afstel komen. Nog steeds hadden we 2 matchpunten 
en 5 bordpunten meer dan HWP 6. Wel wachtte ons op 5 april KC/Chesscool 4J, een jeugdteam met 
spelers van gemiddeld 12 jaar. Hun teamrating bedroeg aan het begin van het seizoen 1356 maar na 
een jaar kon dat zomaar enkele honderden punten hoger zijn. Onze laagste borden, Hans en Paul, 
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ondervonden de kracht van hun jeugdige tegenstander al heel snel en zelf ging ik ook vrij kansloos 
onderuit. De anderen lieten zich niet verrassen waardoor we toch aan het langste eind trokken. De in 
ons midden teruggekeerde Bryan Wijk had het genoegen het winnende punt te scoren. Het 
kampioenschap was daar, een feestje kwam er niet. 
 

 
KC-ChessCool 4 J                                 1356 -  Het Witte Paard 2                            1720 3½ - 4½ 

1 8310115  Edwyn Mesman 1374 -  6239948  Jan Rot 1856 1-0 

2 8486159  Jakob Kaiser 1419 -  7786867  Roland van Soest 1716 0-1 

3 8390272  Tyro Bekedam 1516 -  6024788  Jaap de Berg 1847 ½-½ 

4 8383727  Esper van Baar 1309 -  8063099  Bryan Wijk 1796 0-1 

5 8386235  Vlad Omota 1392 -  8207804  Piet Zegers 1703 0-1 

6 8361749  Cas Koeman 1426 -  7889288  Robin Mandersloot 1607 0-1 

7 8361738  Feddo Koeman 1291 -  7366447  Hans van Heems 1516 1-0 

8 8414307  Wolf Mestrom 1125 -  8471991  Paul Groot 
 

1-0 

 
Een totaaloverzicht van de 3e klasse C, de volgorde is tevens de eindstand: 
 
1  Het Witte Paard 2   3½ 5½ 4½ 5½ 6 6 7 12          38 Prom 

2  HWP Haarlem 6 4½   4½ 6½ 6 3½ 4 4 10          33 Prom 

3  Chess Soc. /Jopen 3 2½ 3½   5 6 2½ 4 6½ 7 30 

4  KC-ChessCool 4 J 3½ 1½ 3   4 7 6 5 7 30 

5  Vredeburg 1 2½ 2 2 4   4½ 5½ 7½ 7 28 

6  Kijk Uit 2 2 4½ 5½ 1 3½   6 4 7 26½ 

7  De Uil 4 2 4 4 2 2½ 2   5½ 4 22 

8  Het Paard van Ree 1 4 1½ 3 ½ 4 2½   2 16½ 
 

 
Hoe waren de individuele resultaten? 
 
Allereerst de uitschieter van dit seizoen. Wie alle bovenstaande individuele uitslagen goed heeft 
bestudeerd moet tot de conclusie zijn gekomen dat Robin 7 uit 7 scoorde! Enorm. Ook Roland en 
Piet Zegers droegen met hun 5 uit 7 in belangrijke mate bij aan ons kampioenschap. Op Joop (deed 
maar 1x mee) en Hans na kwam iedereen verder tot 50% of meer. 
 
 
               Het Witte Paard 2 1 2 3 4 5 6 7 pnt uit % rc tpr brd w-z 

7957015  Andre Meester 1862 0 1 ½ ½ 1 ½ 
 

3½ 6 58% 1694 1744 1.7 0 

6239948  Jan Rot 1856 1r 
 

1 1 1 0 0 3 5 60% 1622 1687 1.6 -1 

6024788  Jaap de Berg 1847 ½ 1 
 

1 ½ 
 

½ 3½ 5 70% 1594 1735 3.0 1 

7786867  Roland van Soest 1716 1 1 1 1 0 0 1 5 7 71% 1600 1749 3.0 1 

7889288  Robin Mandersloot 1607 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100% 1525 2202 5.4 -1 

8207804  Piet Zegers 1703 1 0 1 0 1 1 1 5 7 71% 1555 1704 4.7 1 

7910771  Joop Dragstra 1574 0 
      

0 1 0% 1393 716 7.0 -1 

8471991  Paul Groot 
 

1 1 ½ 0 
  

0 2½ 5 50% 1244 1244 7.8 1 

7366447  Hans van Heems 1516 
 

0 1 
 

½ 0 0 1½ 5 30% 1436 1295 6.4 -1 

7526948  Leendert Saarloos 1673 
 

1 
 

1 
 

½ 
 

2½ 3 83% 1552 1814 7.3 1 

7910793  Piet van Tellingen 1420 
  

1 
 

1 ½ 
 

2½ 3 83% 1412 1674 7.7 -1 

8063099  Bryan Wijk 1796 
      

1 1 1 100% 1309 1986 4.0 -1 

 
Volgend seizoen dus weer in de 2e klasse NHSB. Het zal een toer worden, ook al omdat Bryan en Jaap 
opengevallen plaatsen in het 1e moeten innemen. 
 
Jan Rot 
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     Jaaroverzicht Jeugd 2012-2013 (Chris de Saegher) 

  

 

Ook het afgelopen seizoen hebben dankzij de medewerking van diverse personen alle vertrouwde 

activiteiten op de clubavond weer plaats kunnen vinden. Het begeleiden van de jongste jeugd is maar 

liefst 18 jaar in handen geweest van Corrie de Rover (zie foto) die we in februari op feestelijke wijze 

uitgezwaaid hebben. Haar toewijding richt zich inmiddels op de eigen kleinkinderen. Jan de Wilde (de 

opa van Noa Disbergen) en Edwin van der Meer waren gelukkig bereid het stokje over te nemen 

waarbij laatstgenoemde dit ook nog eens combineert met hand- en spandiensten in de keuken! 

Het is alleen te hopen dat er van onder af weer wat aanwas bijkomt, zéker nu ons grote talent Jelle 

Wapstra naar Noord-Brabant verhuisd is!    

     

Emil Aktas werd voor de tweede maal in zijn schaakcarrière Witte Paard jeugdkampioen. 

Na 21 ronden interne competitie was hij gelijk geëindigd met Bob de Wit die hij vervolgens in een 

enerverende barrageserie van 3 partijen versloeg. De clubkampioen van vorig seizoen, Jelle Groot, 

moest ditmaal genoegen nemen met de 3
e
 prijs. Ratingprijzen voor de spelers die het best t.o.v. hun 

startrating scoorden waren voor Jelle Wapstra, Mo Mak en Joerie v/d Meer. 

Hieronder de eindstand waarin alleen de spelers zijn opgenomen die minstens 10 ronden meegespeeld 

hebben. 

 

1. Emil Aktas   15½   9. Jim Eijman   10 

2. Bob de Wit   15½  10. Jelle Wapstra    9½ 

3. Jelle Groot   13½  11. Tim Gras     9½ 

4. Mo Mak   13  12. Nicolaas Schuddeboom   9½ 

5. Eric de Kruijf  11½  13. Lucas Scheurer    8 

6. Hajo Bons   10½  14. Brenda Rovers    8 

7. Noa Disbergen  10½  15. Jeske Wapstra    6½ 

8. Joerie van der Meer  10½  16. Marnix Dusebout    6 

 

Minder dan 10 partijen speelden Simon van Beek (2 uit 5), Elze Dusebout (1½ uit 2),  

Sarah Abcouwer (1 uit 2) en Thijs van Gessel (1 uit 8). 

 

Bij het snelschaken aan het eind van het seizoen hebben 13 spelers aan minstens 3 van de 5 toernooien 

meegedaan. De eindstand is zoals gewoonlijk op volgorde van gemiddelde ToernooiPrestatieRating 

(na schrappen van het slechtste resultaat). 

Behalve bekers voor de topdrie (opvallend dat Bob op dit specialistische terrein Emil wél voorbleef 

zoals hij zelf al tijdens de prijsuitreiking aangaf) ook bekers voor degenen die in de lagere groepen het 

hoogst boven hun rating scoorden (Lucas, Tim en Nicolaas).   
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Bob de Wit  1052 (+ 52)  Tim Gras   769 (+ 169) 

Jelle Groot  1018 (+ 18)  Noa Disbergen  698 (- 102) 

Emil Aktas  1004 (+ 4)  Joerie van der Meer  692 (- 8) 

Mo Mak    988 (+ 88)  Nicolaas Schuddeboom 635 (+ 135) 

Hajo Bons    965 (+ 165)  Brenda Rovers   272 (- 128) 

Lucas Scheurer   866 (+ 266)  Marnix Dusebout 203 (+ 3) 

Eric de Kruijf   782 (- 118) 

 

Wat betreft het variaschaak  dat rond de vakanties geprogrammeerd stond is er dit seizoen ook een 

beker toegekend en wel aan Joerie van der Meer. In 35 partijtjes doorgeef- en surpriseschaak haalde 

hij het fraaie aantal van 24½ punt, in het geval van het doorgeven uiteraard ook door toedoen van zijn 

medespeler(s). Tim Gras (20½ uit 29), Noa Disbergen (19 uit 35) en Nicolaas Schuddeboom (18 uit 

35) zijn ook aardig bedreven op dit gebied. 

 

In de NHSB-viertallencompetitie was wederom alleen onze C1 van de partij. Op zondag 24 maart in 

Hoorn behaalden zij een keurige 4
e
 plaats temidden van 7 andere teams. Tegen de topdrie kwamen ze 

tekort al mogen de remise van Hajo tegen Chesscool (tegen iemand die zelfs voor onze eerste 

bordspeler van het 2
e
 team later te sterk bleek!) en de overwinning van Noa tegen Santpoort natuurlijk 

niet onvermeld blijven. De wedstrijden tegen de op papier wat mindere teams leverden echter drie 

overtuigende zeges en een gelijkspel op resulterend in 7 matchpunten en 13 bordpunten. Mo mocht 

aan het eerste bord de klappen opvangen en scoorde 1 uit 7, Hajo 3 uit 7 aan bord 2, Noa 5 uit 7 aan 

bord 3 en Joerie 4 uit 7 aan bord 4. 

      

Bij de diverse Persoonlijke Kampioenschappen waren we niet bepaald in groten getale 

vertegenwoordigd maar werden er toch de nodige successen geboekt. 

Op het Zaans Kampioenschap Snelschaken, dat eind september in De Boed verspeeld werd, behaalde 

Noa Disbergen de titel in de E-categorie. 

Bij het reguliere Zaans Kampioenschap in de Kerstvakantie waren er fraaie 2
e
 plaatsen voor Hajo 

Bons (C-categorie) en Jelle Wapstra (E-categorie) terwijl Emil Aktas de 3
e
 prijs in de hoogste 

leeftijdscategorie (A/B) voor zich opeiste. 

De NHSB Pupillendag in januari leverde een eerste beker op voor Marnix Dusebout, hij werd 3
e
 in de 

jongste leeftijdscategorie (H). Jelle Wapstra werd 9
e
 in de F-categorie. 

Op het NHSB PK in februari behaalde Bob de Wit een keurige 5
e
 plaats in de sterk bezette  

B-categorie. 

 

Aan de serie NHSB Grand Prix-toernooien (ditmaal slechts 7 in totaal) nam een achttal Witte Paarders 

deel, toevallig ook precies degenen die bij onze eigen GP Zaanstad van de partij waren. Joerie was 

wederom de trouwste deelnemer en moest slechts eenmaal verstek laten gaan. Zijn prijzenoogst 

bestond uit eenmaal brons. Bob miste door bondstraining twee toernooien maar behaalde in zijn 5 

deelnames tweemaal de hoofdprijs en 1 derde prijs! 

Marnix is met 4 toernooien inmiddels ook al een vaste gast en wist één 2
e
 prijs binnen te halen. Mo 

miste in zijn 3 toernooien tweemaal nét het erepodium en Hajo en Jelle W. vielen bij hun 2 deelnames 

ook niet in de prijzen (laatstgenoemde deed dat wél in het landelijke GP Internet toernooi!). Jelle G.en 

Noa beperkten zich tot een optreden in het Zaanlands Lyceum waarbij eerstgenoemde de tweede prijs 

in de wacht sleepte. 

 

Op 7 juni stonden de afsluitende stappenexamens op het programma waarmee de wekelijkse 

lessenserie eventueel kan worden afgesloten. Zeven Witte Paarders konden een week later hun 

diploma in ontvangst nemen: 

 

stap 1  Marnix Dusebout (8) Elze Dusebout (7) 

stap 2  Jelle Wapstra (8) 

stap 3  Mo Mak (8½) 

stap 4  Lucas Scheurer (8) Bob de Wit (6½) 

stap 5  Eric de Kruijf (6) 
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Nieuwe seizoen WP Jeugd 

 

 

Op vrijdag 6 september gaan we traditioneel van start met een simultaan van onze 

jeugdkampioen. Daarin mag iedereen het dus tegen Emil Aktas opnemen 

Aanvang 18.50 uur, slot uiterlijk 20.15 uur. 

  

Een week later pakken we de draad wat betreft de reguliere avonden weer op volgens het 

vaste stramien van een half uurtje training plus een competitiepartij. 

Er is ditmaal een duidelijke scheiding bij het stap 3 niveau, waar niemand precies op lijkt te 

zitten. 

Derhalve is het een geschikt moment om zowel de stappentraining als de competitie in twee 

groepen op te delen. 

 

De beginnersgroep (stap 1 en 2 onder leiding van Edwin v/d Meer en Jan de Wilde) kan zoals 

het er nu naar uitziet wel wat nieuwe leden gebruiken. Behalve de kinderen die vorig jaar al 

regelmatig een partij meespeelden (Marnix Dusebout, Thijs van Gessel) zullen hopelijk ook 

Simon van Beek, Elze Dusebout, Sarah Abcouwer, Lotte van Gessel en Mette Abcouwer 

veelvuldig de clubavond bezoeken. Het is namelijk goed voor de schaakontwikkeling en het 

spelplezier als je zo veel mogelijk verschillende tegenstanders kunt treffen. 

Wellicht dat er vanuit basisschool De Werf nog wat aanwas komt en verder kan er natuurlijk 

altijd een vriendje of vriendinnetje meegenomen worden om de schaaksfeer te laten proeven. 

Per avond wordt één serieuze partij (eventueel zonder klok) gespeeld zo veel mogelijk onder 

toezicht van de trainers of andere ouders met verstand van schaken. De verantwoordelijkheid 

voor de zetten ligt natuurlijk grotendeels bij de kinderen zélf maar zo af en toe moet er op het 

gebied van de schaakregels wel eens van buitenaf ingegrepen worden wat helemaal niet ten 

koste van de gezelligheid en sportiviteit hoeft te gaan. 

Mocht een partij snel klaar zijn (op dit niveau geen zeldzaamheid!) dan kan er eventueel een 

spelletje ‘Raindropchess’ gespeeld worden. Bij deze door de schaakbond flink gepropageerde 

spelvorm is de geluksfactor wat groter en kan de op papier veel zwakkere speler ook zomaar 

zijn tegenstander van het bord spelen! 

 

Met de groep van gevorderden (al 3 of meer seizoenen lid van de club) gaan we een gesloten 

12-kamp spelen (eenieder tweemaal tegen elkaar). Daarbij willen we met een bedenktijd van 

20 minuten per persoon per partij het noteren verplicht stellen (afgezien van de laatste 5 

minuten). Het partijmateriaal kan dan door de trainers (Chris de Saegher en Robin 

Mandersloot) gebruikt worden als basis voor de nodige openings- en middenspeltips. De 

kernonderwerpen uit de stap 4 en 5 werkboeken worden niet meer expliciet uitgelegd en 

kunnen thuis zelfstandig bestudeerd worden in combinatie met het maken van één of meer 

werkbladen per week. 

 

De vrijdagen rond de vakanties zullen weer zo veel mogelijk gevuld worden met doorgeef- en 

variaschaak terwijl natuurlijk ook het snelschaken, duoschaak en surpriseschaak op het 

programma blijven staan.     
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Seizoen 2013/2014: Opstellingen teams (Chris de Saegher) 
 
Het komend seizoen zijn we wederom alleen vertegenwoordigd in de NHSB-competitie.. 
Waar het tweede een min of meer soepele promotie afdwong slaagde het eerste er niet in zijn 
favorietenrol waar te maken. Wat eventuele hernieuwde titelaspiraties betreft zullen we maar wat 
voorzichtiger zijn, zéker nu Jan Roebers de club vaarwel gezegd heeft. Na een lidmaatschap van 
ruim 30 jaar heeft hij ervoor gekozen om op 1e klasse KNSB-niveau bij SOPSWEPS ‘29 te gaan 
spelen, wat voor hem bovendien een stuk dichter bij huis is. 
Ook Alexander Kretzschmar zal niet meer beschikbaar zijn. Een zo mogelijk nog vollere reis- en 
cultuuragenda biedt zelfs geen ruimte voor invalbeurten meer.  
De opengevallen basisplaatsen zullen worden ingenomen door Bryan Wijk (die afgelopen seizoen 
zijn visitekaartje al afgaf in de NHSB Bekercompetitie) en Jaap de Berg (2e in de Keizer 
Competitie). 

Voor het tweede is de selectie van 10 namen hopelijk genoeg om een goed figuur te slaan in de 
voor hun toch eigenlijk wel vertrouwde 2e klasse. Daarbij gaan we er weer vanuit dat eenieder 
regelmatig aan bod komt en dat sommige spelers mogelijk wat overuurtjes meedraaien als 
invaller in het eerste. 
 
Witte Paard 1 (NHSB Promotieklasse)  Witte Paard 2 (NHSB 2e klasse) 
 
Chris de Saegher    Jan Rot 
Yorick ten Hagen ?  *)    André Meester 
Jan Brink     Roland van Soest 
Christiaan Molenaar    Piet Zegers 
Paul van Haastert    Leendert Saarloos 
Tjerk van Blokland    Robin Mandersloot 

Bryan Wijk     Joop Dragstra 
Jaap de Berg     Hans van Heems 
      Piet van Tellingen 
      Paul Groot 
 
*) Yorick mailde dat hij komend seizoen weinig of niet beschikbaar zal zijn. 
Spelersnamen in volgorde van de KNSB augustusrating.  
Aan de teamleiders (Chris de Saegher en Jan Rot) weer de nobele taak om hieruit elke wedstrijd 
een enigszins op de tegenstander anticiperende opstelling te destilleren. 
 

Programma Witte Paard 1 2013/2014, Promotieklasse NHSB (zaterdagen) 

21 september 2013 Santpoort 2 – Het Witte Paard 1 

2 november 2013 Het Witte Paard 1 – Kennemer Combinatie 3 

7 december 2013  Het Spaarne 1 – Het Witte Paard 1 

4 januari 2014  Het Witte Paard – Aalsmeer 1 

8 februari 2014  De Waagtoren 3 – Het Witte Paard 1 

8 maart 2014  Het Witte Paard 1 – Heerhugowaard 1 

29 maart 2014  Aartswoud 1 – Het Witte Paard 1 

12 april 2014  Het Witte Paard 1 – Kijk Uit 1 

10 mei 2014  Het Witte Paard 1 – Purmerend 2 

 

 Programma Het Witte Paard 2  2013/2014, 2e klasse C NHSB 
vrijdag 4 oktober 2013  Het Witte Paard 2 – Heemstede 1 

woensdag 30 oktober 2013  Kennemer Comb. 4 – Het Witte Paard 2 

vrijdag 22 november 2013  Het Witte Paard 2 – Bakkum 1 

donderdag 12 december 2013  Volendam 1 – Het Witte Paard 2 

vrijdag 14 februari 2014 Het Witte Paard 2 – HWP Haarlem 5 

vrijdag 14 maart 2014  Castricum 2 – Het Witte Paard 2 

vrijdag 4 april 2014 (?)  Het Witte Paard 2 – Caïssa/Eenhoorn 4 
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Partijen Witte Paard 1 (CdS) 
 

Het Klassieke Damegambiet leent zich 

doorgaans niet voor vlotte aanvalspartijtjes 

maar dat het zelfs in de Ruilvariant wel eens 

anders kan lopen……. 

Karel Keesman - Tjerk van Blokland  

Heerhugowaard – Witte Paard 1 (6-10-12) 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 

Nbd7 6.e3 c6 7.Bd3 Be7 8.Qc2 0–0 9.Nge2 

Re8 10.0–0–0 Ne4 11.Bxe4 dxe4 

 

Nu is volgens de theorie 12.h4 de sterkste 

voortzetting. Het consumeren van de pion op 

e4 met tegengestelde rokades bekomt de 

witspeler deze partij slecht. 12.Bf4 Nf6 

13.Nxe4 Nxe4 14.Qxe4 Qa5 15.Qb1 

 

Geen lekker veld natuurlijk voor de witte dame 

en zwart krijgt nu alle tijd om de nodige lijnen 

te openen.  15...Be6 16.a3 Rad8 17.e4 Bb3 

18.Rd2 c5 19.Qd3 c4 20.Qc3 Qa6 21.Kb1 b5 

22.Nc1 b4 23.axb4 Qa4 24.Qg3 Bxb4 25.Bh6 

g6  

26.Re2 Re6 

 

 

Tegen matzetten over de a-lijn valt niets 

redelijks meer te verzinnen. 27.Qc7 Rde8 0–1 

 

Dan nu een overwinning zoals Jan  Roebers er 

vele heeft geboekt. In wederzijdse tijdnood 

druk op de ketel houden met verborgen 

tactische wendingen, ook zoals hier in een 

ogenschijnlijk simpele stelling, tegenstander 

geen rust gunnen en verleiden tot fouten.  

 
Jan Roebers - Indra Polak 
HWP 2 - Witte Paard 1 (24-11-12) 

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 

a6 6.f4 Nbd7 7.Nf3 Qc7 8.Bd3 b5 9.Qe2 e5 

10.0–0 Be7 11.Kh1 0–0 12.Nh4 Nc5 13.fxe5 

dxe5 14.Bg5 b4 15.Nd1 Bg4 16.Qe1 Nh5 

17.Bxe7 Nxd3 18.cxd3 Qxe7 19.Ne3 Be6 

20.Nhf5 Bxf5 21.Nd5 Qd6 22.Rxf5 Nf4 

23.Nxf4 exf4 24.Rd5 Qb6 25.d4 Rad8 

26.Rxd8 Rxd8 27.d5 Qd4 
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De kracht van de witte vrijpion lijkt voldoende 

gecompenseerd te worden door de grotere 

activiteit van de zwarte stukken. 28.Rd1 Qxb2 

29.e5 Qc3 30.Qe4 Qe3 31.Qd4 

 

                                                        

Uiteraard laat wit alleen maar dameruil toe 

zonder dat zwart daarbij een vrijpion krijgt. 

Anders zou de witte troef snel uitgeruild 

moeten worden. 31...Qxd4 32.Rxd4 g5 33.d6 

a5 34.h4 h6 35.Rd5 Ra8 36.Rb5 Heel 

instructief hoe Jan zo lang mogelijk zijn 

centrumpionnen verbonden houdt en dus niet 

te vroeg zijn d-pion opspeelt. Het is niet 

makkelijk voor zwart om het pionnenblokje 

onschadelijk te maken maar wellicht was Kf8-

e8 nu een optie. 36...Ra7 37.Kh2 Rd7 38.Kh3 

f6? 

 

                                                     

Aangezien zwart al die tijd niets aan zijn 

koningspositie heeft gedaan is deze breekzet 

nog steeds niet mogelijk. 39.e6! 

Rxd6 40.Rb8+ Kg7 41.e7 1–0 
 

 

   

 
 
 

Uiteraard mag ook een partij van de topscorer 

niet ontbreken. 

 
Chris de Saegher - Hans Kors  
Santpoort 2 – Witte Paard 1 (9-3-13) 

 

1.d4 d6 2.Nf3 Bg4 3.c4 Bxf3 4.exf3 c6 5.Nc3 

g6 6.Bd3 Bg7 7.d5 Nf6 8.0–0 Nbd7 9.f4 0–0 

10.Re1 Nc5 11.Bf1 Een schijnbaar passieve 

positie voor de loper maar in het vervolg blijkt 

de controle over de diagonaal f1–a6 heel 

belangrijk! 11...cxd5 12.cxd5 Rc8 13.Be3 a6 

14.Bd4 b5 15.b4 Ncd7 16.a4 

 

Zo speel je dat met het loperpaar: paarden 

terugdringen en breekzetten. Pionverlies is 

voor zwart al niet te vermijden.  16...Nb6 

17.axb5 axb5 18.Bxb5 Rxc3 Dit kwaliteitsoffer 

is uiteraard zwart's enige kans want anders 

was Lc6 met nog grotere kracht gevolgd. 

19.Bxc3 Nbxd5 20.Bxf6 Nxf6 21.Bc6 Qb6 

22.b5 Nh5 23.g3 

 

 

Wit geeft graag de kwaliteit terug waarna de 

b-pion snel zou doorlopen.Derhalve behoudt 

zwart zijn fianchettoloper en weet zowaar nog 

een soort van vesting te creëren. 23...Bd4 
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24.Rxe7 Bxf2+ 25.Kg2 Bd4 26.Rc1 Be3 

27.Rc2 Ng7 28.Rb7 Qa5 29.Re2 Bc5 30.Bd5 

Nf5 31.Bxf7+  

 

Dan maar een tactisch slot eraan breien. Na 

31..,Txf7 is 32.Dd5,Ph6 33,Tee7 beslissend. 

31...Kh8 32.Qd2 Qa4 Na 32..,Pe3+ niet 

schrikken en rustig 33.Kh3 spelen. 33.Bd5 

Bd4 34.Be4 Qa1 35.Re1 Qa3 36.Bxf5 Bc3 

37.Ree7 

 

Een aardigheidje tot besluit maar niet voordat 

ik nog even een double-check had gedaan op 

eventueel verborgen dekking van de velden g7 

en h7. 1–0 

 

 

Tenslotte een soepele winstpartij van Bryan. In 

zijn geliefde Ponziani-opening speelt hij nu 

gelukkig ook zijn dame naar a4 zoals het hoort. 

Direct druk zetten op het zwarte centrum, 

pionnetje incasseren, ontwikkeling voltooien 

en met het ruilen van de juiste stukken de 

pionnenmassa in beweging zetten. 

 
 
 

 

Bryan Wijk - Aad Laan 
Caïssa 3 – Witte Paard 1 (20-4-13) 

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Bd7 5.exd5  

Nd4 6.Qd1 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 

 

 

 

De theorie schrijft nu 8.Lc4 voor maar Bryan 

gaat zoals zo vaak zijn eigen weg. 

8.Qg3 Qe7 9.c4 g6 10.Nc3 Bh6 11.h3 Bf4 

12.Qf3 0–0 13.g3 Bh6 14.d3 Bxc1 15.Rxc1 

Nh5 16.Bg2 f5 17.0–0 Qc5 18.Rfe1 Rae8 

19.a3 a5 20.Re2 Nf6 21.Qe3 Qd6 22.c5 Qa6 

 

23.Rce1 

 

Het zwarte pionoffer in de opening heeft niet 

helemaal het gewenste effect gehad en zwart 

gooit zijn e- en f-pion er nu ook maar 

tegenaan. Bryan weet wel raad met het hem 

aangeboden centrum! 23...f4 24.gxf4 Nh5 

25.fxe5 Nf4 26.e6 Bc8 27.Rd2 c6 28.e7 Rf7 

29.d6 b6 30.Ne2 g5 31.Nxf4 gxf4 32.Qd4 

Qb5 33.d7 Bxd7 34.Qxd7 Qxc5 35.Qxe8+ 

Kg7 36.Qxf7+ 1–0 
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Bij het vertrek van Jan Roebers. 
 
 
Op 17-jarige leeftijd verruilde Jan Roebers het 
lidmaatschap van sc Oostzaan voor dat van 
Het Witte Paard.  
In ons clubblad Haver van oktober 1982 is het 
volgende te lezen in een voorbeschouwing van 
de bondscompetitie: 
“Gelukkig trok de onderlinge competitie dit 
jaar meer belangstelling dan voorheen en een 
van de nieuwelingen, de jeugdige Oostzaner  
J. Roebers, bleek interesse in het 2e team te 
hebben.”  
En dezelfde Haver meldt over de interne 
competitie: 
“In de eerste ronde konden we diverse 
verrassende uitslagen noteren. Zo hield J. 
Roebers A. Kretzschmar keurig op remise.” 
 
In Haver van november 1982 
becommentarieerde Jan zelf zijn partij uit de 
derde ronde van het open kampioenschap. 
 
Jan Roebers-Philip Schroevers (Frans) 
 
1 e4  e6, 2 d4  d5, 3 Pc3  dxe4, 4 Pxe4  Pf6, 5 
Pxf6  gxf6 (4 … Pf6 en 5 … gxf6 leidt tot 
scherper spel dan de normale variant 4 … 
Pbd7, 5 Pf3  Pgf6), 6 g3 (Keres geeft 6 Pf3  b6, 
7 Lf4  Lb7, 8. C3  Ld6, 9 Lg3  Pd7 , 10 Da4  a6, 
11 Ld3 maar aangezien ik hiervan niet op de 
hoogte was speel ik deze tamelijk solide zet) 
Ld6, 7 Lg2  c6, 8 f4 (ter controle van veld e5) 
b6 (deze zet is noodzakelijk om de loper te 
plaatsen op b7, veld d7 stelt natuurlijk niets 
voor. Het wordt nu een drierijenopstelling die 
tamelijk moeilijk te bestrijden is) 9 Le3  Lb7, 
10 Da2  Pa6 (via b4, c7 op weg naar d5, het 
kritische punt, en verhindert c4 wegens Lb4), 
11 Pe2 (uiteraard niet 11 Pf3 wegens het 
antwoord …. c5 en deze zet maakt 12 c4 
mogelijk) Dd7, 12 c4  0-0-0, 13 Pc3  Kb8, 14 a3 
(wit stelt de rochade uit) h5, 15 0-0-0 (0-0 kan 
niet, maar Kf2 kwam misschien in aanmerking) 
De7! (Een veelzijdige zet: brengt later 
misschien het offer Lxa3 erin en maakt de d-
lijn vrij voor de toren met indirecte aanval op 
de dame), 16 Kb1  h4, 17 Ka2  hxg3, 18 hxg3  
Txh1, 19 Lxh1!  Pc7, 20 Df2  Pe8 (er dreigde 21 

c5), 21 Lf3  f5 (dreigt 22 …. Pf6 met betere 
stand voor zwart), 22 Dg2  Dc7, 23 c5  Lf8, 24 
g4!  bxc5? (Beter 24 … fxg4, 25 Dxg4  f5, 26 
Dg6 met onduidelijke situatie. Na bxc5 moet 
zwart torens ruilen en wordt de 8e rij 
verzwakt), 25 dxc5  Txd1, 26 Lxd1  fxg4, 27 
Dxg4  Pf6, 28 Dg5   
XIIIIIIIIY 
9 mk + vl +0 
9zplwq +p+ 0 
9 +p+psn +0 
9+ zP + wQ 0 
9 + + zP +0 
9zP sN vL + 0 
9KzP + + +0 
9+ +L+ + 0 
xiiiiiiiiy 
28… Pd5 (na 28 … Le7, 29 Ld4 ziet het er ook 
niet lekker uit voor zwart) (nu, in 2013, geeft 
mijn Fritz10  28 … Dd8) 29 Ld4! (winnend) (nu 
zegt Fritz 29. Pxd5  cxd5 30 Dg8)  De7, 30 Dg8  
(Fritz: 30 Le5+) Kc7 (de beslissende fout, 30 … 
Pxc3+ of f6 boden nog verzet), 31 Le5+  Kd7, 
32 Ld6  Dh4, 33 Dxf8 1-0. 
(De cursiefjes zijn van ondergetekende) 
 
Ook nog in 1982 boekte Jan een fraai resultaat 
in het 19e Witte Paard toernooi (5 ronden 
Zwitsers). Met 3½ punt leverde zijn gedeelde 
7e plaats hem samen met Coen Janssen en 
Manuel Bosboom de jeugdprijs op.  
Als topscorer met een knappe 6 uit 9 in het 2e 
– dat desondanks uit de 2e klasse B KNSB 
degradeerde naar de Promotieklasse NHSB), 
een 17e plaats in het open kampioenschap en 
een 6e in de interne competitie sloot hij zijn 
debuutjaar bij onze club af.  
Het daaropvolgende seizoen speelde Jan maar 
liefst 12 bondscompetitiepartijen, 5 uit 6 in 
het 2e in de Promotieklasse NHSB en 4 uit 6 als 
“invaller” in het 1e in de 1e klasse A KNSB. 
 
In de jaren daarna maakte Jan Roebers 
afwisselend deel uit van het 1e en 2e. Tot en 
met seizoen 1988/89 scoorde hij steeds 50% 
of meer. Het Witte Paard 1 speelde in die 
jaren steeds 1e klas KNSB, het 2e rukte op van 
de Promotieklasse NHSB naar de 1e klas KNSB! 
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Vanaf 1989 kende Jan in het 2e een aantal 
minder geslaagde jaren maar in 1992/93 
hervatte hij zijn positieve reeks. Dat was  
tevens het laatste seizoen waarin hij voor 
Witte Paard 2 uitkwam.  
In de 20 volgende seizoenen was Jan een 
vaste waarde voor Witte Paard 1, niet alleen 
toen dat in 1994/95 en 1995/96 zelfs in de 
Hoofdklasse KNSB speelde, maar ook tijdens 
de jaren van “verval” waarin het team 
tenslotte terechtkwam in de Promotieklasse 
NHSB. In al die jaren scoorde hij zelden minder 
dan 50% en verzuimde maar een hoogst 
enkele keer. 
Totaal speelde Jan in Witte Paard 1 (218) en 2 
(46) 264 partijen, score 144½ punt (54,7%). 
 
In de interne competitie slaagde Jan er nooit 
in om clubkampioen te worden. Zijn hoogste 
klassering was een gedeelde 2e plaats in het 
open kampioenschap in 1984. En ook tot 
snelschaakkampioen heeft hij het niet kunnen 
brengen.  
Tot 1994 bleef hij, ondanks zijn verhuizing van 
Oostzaan naar Amsterdam in 1987, nog wel 
intern spelen. Daarna alleen extern. 
 
In de beginjaren van zijn lidmaatschap 
behaalde Jan enkele keren het 
jeugdkampioenschap van de NHSB. Zijn  
 
 

 
 
daaraan ontleende recht om mee te doen aan 
het Nederlands jeugdkampioenschap tot 20 
jaar leverde hem hoogstens een 7e plaats op. 
Op de KNSB-ledenlijst staan achter de naam 
Jan Roebers de letters FM: FIDE Meester. Hij 
behaalde die titel naar ik vermoed op grond 
van een rating boven 2300 die hij ooit had. 
 
Op 1 juli van dit jaar ontving ik een e-mail 
bericht: 
 
Beste Jan, 
Hierbij wil ik mijn lidmaatschap opzeggen van 
schaakclub Het Witte Paard, zoals ook 
beschreven in bijgevoegd document, die ik 
morgen ook zal posten. 
Ik wil hier nogmaals het bestuur en de club 
danken voor een ongeveer dertig jarig 
lidmaatschap.  
Groet, Jan Roebers 
 
In de daaropvolgende brief bedankte Jan 
opnieuw “de club en het bestuur voor de vele 
jaren dat ik er met plezier heb geschaakt.” 
 
Van september 1982 tot juli 2013, bijna 31 
jaar, was hij lid. 
De club mag Jan dankbaar zijn voor zijn inzet 
voor Het Witte Paard. Wij wensen hem veel 
succes en schaakplezier bij SOPSWEPS’29. 
                                                                                                                                                
Jan Rot 
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HWP-ers actief buiten clubverband 

 

Ook in het afgelopen seizoen waren er weer heel wat leden van onze club actief in toernooien. 

Dat varieerde van vierkampen, tienkampen, 9 ronden zwitsers, rapidtoernooien  tot Fischer random- en 

kroegloperstoernooien. 

Op de lijst die ik heb aangelegd van toernooideelnames van 15 Witte Paarders die ik heb kunnen 

achterhalen vallen twee namen me op.  

 

Om te beginnen Paul van Haastert. Vorig seizoen kwam ik hem nergens tegen, nu liefst vier keer. 

Vooral in het naseizoen kreeg hij kennelijk de smaak te pakken, na een geslaagd Open 

veteranenkampioenschap van de SGA. Daarin eindigde hij met 5½ uit 7 gelijk bovenaan met Aran 

Köhler maar verloor helaas de barrage over twee snelschaakpartijen.  Vervolgens scoorde Paul 4 uit 7 

in het Martin Walop toernooi om het open NK Fischer randomschaak. Samen met Alexander 

Kretzschmar nam hij deel aan het Kroegloperstoernooi in de Amsterdamse Pijp en eind augustus 

bracht hij het enigszins teleurstellend tot 4 uit 9 in groep A van het BDO toernooi. 

 

De tweede opvallende naam is  Bryan Wijk, die na een 7-jarig (jeugd)lidmaatschap van onze club in 

2007 met schaken was gestopt. In september 2012 kwam ik hem toevallig tegen in de eindstanden van 

het OGD rapidtoernooi in Delft, waarvan de A-groep was gewonnen door Manuel Bosboom. In de B-

groep behaalde Bryan Wijk, achter wiens naam stond “huisschaker”, geschatte rating 1750, met 4½ uit 

7 de 6
e
 plaats. Een maand later dook hij op in de B-groep van het Voges rapidtoernooi in Hillegom 

waar hij met 6½ uit 7 1
e
 werd! Bij Tata nam hij vervolgens deel aan het rapidtoernooi A (5

e
 met 5 uit 

7). In februari meldde Bryan, inmiddels 22 jaar oud, zich weer als lid bij Het Witte Paard. Sindsdien 

trad hij nog aan in drie toernooien. In de B-groep van het Noteboom toernooi eindigde hij met 3 uit 6 

in de middenmoot maar bij het Bevrijdingstoernooi in Wageningen ging het weer prima: gedeeld 1
e
 

met 6 uit 7. En dan speelde Bryan ook nog, samen met Chris de Saegher, in het Kroegloperstoernooi 

De Pijp waar zij met 9½ uit 14 beslag legden op een ratingprijs. 

 

Het Kattenburger open,  zeven zondagmiddagen schaken in Amsterdam, verspreid over de maanden 

oktober t/m mei, werd dit seizoen voor de 5
e
 keer gehouden. Jan Rot deed voor de 3

e
 keer mee en 

werd met zijn score van 3½ uit 7 33
e
 van 80 deelnemers. In januari was hij ook weer van de partij bij 

de Tata tienkampen waar hij het met 5 uit 9 tot de 4
e
 plaats in 4B bracht. Ook een vast onderdeel van 

zijn schaakkalender is het Lente veteranenkampioenschap van de NHSB. Met 3½ uit 7 speelde hij in 

groep A geen rol van betekenis. 

Dat deed Jan Brink in dit toernooi des te meer. Vorig jaar kon hij zijn in 2011 behaalde 

kampioenstitel niet verdedigen maar dit jaar was hij er weer en liet met 5½ uit 7 alle anderen in groep 

A achter zich. Verder deed hij het ook niet gek in het NHSB Herfst veteranentoernooi (3
e
 in groep A 

met 6 uit 9) en in de dagvierkampen van Tata (2
e
 in groep 3F met 2 uit 3). 

Ook Piet Zegers zagen we bij het Tata toernooi, waar hij deelnam aan zowel de dagvierkampen als 

het rapid. Het leverde hem geen denderende scores op: 1 uit 3 in 5F (3
e
) en 1 ½ uit 7 in groep A (55

e
). 

Voor de 10
e
 keer deed Piet ook mee aan het NHSB Lente veteranentoernooi waar in groep B 4 uit 7 

goed was voor een 6
e
 plek. 

 

Een viertal Witte Paarders kwam tweemaal in actie in toernooiverband. Chris de Saegher was voor 

zijn doen weinig actief. Hij deed mee aan de weekendvierkampen van Tata (3
e
 met 1 uit 3 in 2B) en, 

zoals eerder te lezen viel, samen met Bryan Wijk aan het Kroegloperstoernooi in De Pijp. 

Onder de 11 clubgenoten bij Tata waren ook Hans van Heems, Joop  Dragstra en Roland van 

Soest. Zij kwamen tot 1 uit 3 (4
e
) in dagvierkamp 7J, 1 uit 3 (3

e
) in dagvierkamp 7M en 4½ uit 9 (6

e
) 

in tienkamp 4G. Daarnaast behaalden Joop en Hans beiden een gedeelde 4
e
 plaats met 4½ uit 7 in 

groep C van het NHSB Lenteveteranentoernooi en eindigde Roland met 1 uit 3 als 4
e
 in groep 3 van de 

IJmond vierkampen. 
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Tenslotte nog een aantal leden die, voor zover mij bekend, eenmaal in actie kwamen in een toernooi. 

Bij Tata werd ons elftal vol gemaakt door André Meester, Piet van Tellingen en Paul Groot.  

2 uit 3 was voor André in dagvierkamp 4F goed voor een gedeelde 1
e
 plaats, Piet eindigde als 3

e
 in 8I 

met 1 uit 3. Paul deed weer mee aan het Klantentoernooi, waar hij helaas met 1 uit 7 genoegen moest 

nemen. 

Aan het Delfts Kroegloperstoernooi, dat op 19 mei 85 duo’s telde, deed Tjerk van Blokland mee 

samen met Serge de Ceuninck, Zij kwamen met 8 uit 14 op de 31 plaats terecht. 

Verrassend was het meedoen van ons jeugdlid Bob de Wit aan de strijd om het Persoonlijk 

kampioenschap (senioren) van de NHSB die zich op twee weekends in het Zaandamse Boko 

denksportcentrum afspeelde. Hij wist het zowaar te brengen tot 2 uit 7 (17
e
 van 22 deelnemers). 

De eerder genoemde kroegprestatie van Inmiddels ex-lid Alexander Kretzschmar samen met Paul 

van Haastert besluit dit overzicht. 

 

Afgezien van de rapid-, kroeglopers- en Fischer randomtoernooien hebben alle genoemde 

evenementen bijgedragen aan de totstandkoming van de augustusratings van de deelnemende Witte 

Paarders. Correctie: het BDO toernooi ook niet want dat vond pas eind augustus plaats 

Daar kwamen de resultaten in ons 1
e
, 2

e
 en bekerteam nog bij en dat alles leidde tot de 2013-kolom in 

onderstaande lijst. 

 

 

KNSB ratings van Het Witte Paard 
         (Senioren) 

         
oudst 

  ratings per 1 aug.  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 bekende jaar 

          
  

 Chris de Saegher 2217 2189 2179 2147 2100 2147 2120 2134 2126 2248 1993 

Yorick ten Hagen 2136 2166 2157 2220 ? 2240 2119 2126 1922 1450 2001 

Jan Brink 2006 1957 2023 2011 1989 1975 2034 2003 2023 2074 1993 

Kees Dekker 1998 2065 1988 1988 2020 2033 2066 2099 2133 2121 1993 

Christiaan Molenaar 1960 2017 2007 2033 2075 2014 2014 1880 1897 1455 2001 

Paul van Haastert 1960 1989 2049 2036 2011 1986 1968 2008 1895 2048 1993 

Tjerk van Blokland 1924 1949 1993 1993 1950 1978 1949 1952 
 

1566 2000 

Jaap de Berg 1839 1847 1867 1823 1845 1830 1852 1859 1806 1916 1993 

Bryan Wijk 1839 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1731 1644 1644 2005 

Jan Rot 1826 1856 1893 1849 1872 1862 1823 1785 1792 1864 1993 

André Meester 1800 1862 1835 1742 1832 1796 1809 1838 1868 1532 1998 

Roland van Soest 1759 1716 1745 1765 1781 1754 1763 1731 1729 1471 1995 

Piet Zegers 1693 1703 1648 1677 1667 1649 1651 1648 1655 1655 2005 

Leendert Saarloos 1683 1673 1692 1735 1738 1752 1816 1813 1799 1618 1996 

Robin Mandersloot 1673 1607 1595 1610 1599 1563 1501 1473 1541 1463 2004 

Joop Dragstra 1538 1574 1572 1591 1599 1628 1589 1598 1548 1691 1999 

Hans van Heems 1480 1516 1532 1533 1533 1550 1482 1550 1563 1498 1993 

Piet van Tellingen 1423 1420 1365 1374 1388 1445 1421 1435 1410 1396 2002 

Paul Groot 1226 
          Bob de Wit 1152 
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Een zomermiddag bij Het Zaanse Hoekje 

 

Deze partij is gespeeld op 21 augustus bij Het Zaanse Hoekje, waar Joop en ik op 

woensdagmiddagen vaak vertoeven om een of meer Chess960 partijen te spelen. 

Het was een zonnige middag dus genoten we op het terras met volle teugen (ja, ook 

van het bier, malt voor Joop). De beginopstelling van Chess960 stelling 132:                             

Pa1,Tb1,Lc1,Ld1,De1,Pf1,Kg1,Th1. De zwarte stukken staan op de 8e rij in dezelfde 

formatie. De pionnen staan op de gebruikelijke beginvelden. Ik voer deze partij in met 

Fritz 10 en laat hem analyseren. Dat blijkt al gauw voor problemen te zorgen. Als 

beginzet adviseert hij 1.h4. Joop (wit) begon met  1.d4 Pg6 2.c4 En hier is het eerste 

obstakel. Volgens de Chess960 regels mag ik nu met Tf8 kort rocheren. Maar dat 

vindt F. niet goed. Dan maar de stelling na 2.0–0 als nieuwe stelling invoeren en later 

de zetnummers aanpassen. 2... 0-0 

3.e4 e5 4.d5 Matig, zegt F., liever h4. 4...d6 5.Le3 b5 Van dit soort frivoliteiten is 

heer F. niet gediend. Na 6.cxb5 Dxb5 7.Ld3 is het +/= (0.67). Maar Joop doet 6.c5 f5 

7.exf5 Lxf5 8.Lxf5 Txf5 9.Pg3 Tf4 Ach, op een zonnig terras probeer je wel eens 

wat. Er was echt nog geen bier om de schuld aan te geven. 10.Lxf4 exf4 F. had 

liever Pxf4 gezien. 11.Pe4 f3 Tweede intermezzo: wit gaat kort rocheren, zodat 

dezelfde procedure als op de 2e zet van zwart noodzakelijk is 12.0-0 

12...Pe5 13.De3 Dh5? Ik overzag wits antwoord wat tot dameruil dwingt 14.Dg5 

Dxg5 15.Pxg5 fxg2 16.Kxg2 Beter vindt F. Te1 16...dxc5 17.Pe6 Td6 18.Pxc5 

Tg6+ 19.Kh1 Th6 Joop werd nu iets te bang en pas na  20.Kg2 Tg6+ 21.Kh1 Th6 

22.Kg2 Tg6+ waarop ik zei "drie x dezelfde stelling = remise" bedacht Joop iets 

anders 23.Kh3 Th6+ 24.Kg3 c6 Leuk geprobeerd, maar 25.f4 "Dat had ik veel 

eerder moeten doen" aldus Joop 25...Tg6+ 26.Kh3 Th6+ 27.Kg2 Pg4 naar c4 vond 

F. beter 28.Tf3 Lxf4 Lijkt mooier dan het is 29.dxc6 Pe3+ Waarom niet Txh2+ vraagt 

F. zich af 30.Txe3 Lxe3 31.Td8+ Kf7 32.Txa8 Txc6 33.Txa7+ Kg8 wit staat  

gewonnen, maar  34.Pab3 Lxc5 En ik nam na het paard nog maar een Affligem ½–½ 
 

 

 

Kom op een woensdagmiddag ook eens 

langs, er is schaakmateriaal voor  

6 personen. Het adres:                                    
De Watering 1 in Zaandam.    
     (Jan Rot) 
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50 jaar geleden  ( 26 ) door Jan Rot                  
 
(Een greep uit het schaakgebeuren in het seizoen 1962/63. 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, 7e jaargang; Schaak, mededelingenblad van 
de Noordhollandse Schaakbond, 17e jaargang; Schakend Nederland, officieel orgaan van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond, 70e jaargang; plakboeken en krantenknipsels.)  

 
Schakers zijn net mensen. Ook zij worden wel eens slachtoffer van ongevallen of aanslagen.  
Zo berichtte De Telegraaf uitgebreid over de spoorloze verdwijning van de Eindhovense scholier 
Rob van Zaanen tijdens een bergwandeling in Interlaken op 27 augustus 1962. Hij had met 17 
andere jeugdleden van de Noord-Brabantse Schaakbond in Zwitserland een aantal 

schaakwedstrijden gespeeld. 
Acht maanden later, in april 1963, meldde de krant dat zijn lichaam bij toeval door houtvesters 
was gevonden. 
 
Eind oktober 1962 een klein krantenberichtje: “De New Yorkse politie heeft een 38-jarige neger 
gearresteerd wegens moord op de schaakmeester Abe Turner. Turner, die door negen messteken gedood werd, 
werd dit jaar door de Amerikaanse schaakbond de titel van meester toegekend.” 

Het gebeurde op 25 oktober 1962. Merkwaardig genoeg verscheen pas in Schakend Nederland 
van maart 1963 in de rubriek Korte berichten en commentaren het volgende: “Abe Turner (Ver. 
St.) †. De Amerikaanse schaakmeester Abe Turner, 38 jaar oud, is op tragische wijze aan zijn eind gekomen. 
Hij werd vermoord gevonden in de safe van het gebouw waarin o.m. Chess Review haar kantoren heeft. 
Turner was een der medewerkers van Chess Review. De dader, een geesteszieke, verklaarde: de geheime dienst 
zei dat ik het doen moest!” 

Zie verder Wikipedia. 
 
Over nu naar het echte schaken.  
 
In september 1962 juicht het mededelingenblad Schaak van de NHSB:  
“We hebben in de Noordhollandse schaakbond een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor de tweede maal in de 
geschiedenis kunnen we in onze bond met 100 tientallen een nieuw schaakseizoen ingaan. De eerste maal was 
dat ongeveer een tiental jaren terug, maar dit duurde helaas maar zeer kort omdat toen op dat ogenblik de 
Amsterdamse schaakclubs onze bond moesten verlaten in het belang van het Nederlandse schaakleven”. 

Een voorstel van HWP (Haarlem) om de NHSB-competitie uit te breiden tot dubbele ronden of 
grotere groepen bracht tijdens de najaarsgedelegeerdenvergadering vele tongen in beweging. De 
dubbele ronden ondervonden veel weerstand maar met grotere groepen bleek de vergadering te 

kunnen instemmen, mits beperkt tot 7 tientallen. Een voorstel van Kijk Uit om de 
Overgangsklasse op zaterdag te laten spelen haalde het niet. 
 
Na jarenlang overleg, zo staat in Schakend Nederland, het bondsblad van de KNSB van oktober 
1962, werd op het FTDE-congres in Saltsjöbaden bepaald dat vóór de 30e zet door de spelers 
geen remise mag worden overeengekomen. Overtreding van de regel betekent voor beide spelers 
een nul. Commentaar in het verslag van KNSB-voorzitter Van Steenis: “Tegen wederzijds opzettelijk 
ontduiken van deze regel – door afgesproken herhaling van zetten of zelfs het spelen van een afgesproken partij 
– kan men moeilijk maatregelen nemen. Dergelijke onsportieve mensen kan men alleen maar aan de 
schandpaal slaan.” 

Men is op het congres algemeen tegen secondanten. 
 
De 15e schaakolympiade in Varna wordt opnieuw gewonnen door de Sovjet Unie, het verschil 

met nummer twee, Joegoslavië, is kleiner dan voorheen. Nederland haalt op het nippertje de 
finale en eindigt daarin als 11e en één na laatste. De Nederlandse afvaardiging bestond uit Euwe, 
Donner, Bouwmeester, Langeweg, Prins en Kramer. Donner droeg meer dan en kwart van de 



33 
 

bordpunten bij, waaronder een fraaie zege op Fischer. In de ontmoeting Sovjet Unie – Verenigde 
Staten eindigde Botwinnik-Fischer (na afbreken) na 68 zetten in remise.  
 
Onder de titel “Olympische naklanken” valt in Schakend Nederland van december 1962 te lezen: 
“Aan een beschouwing van Flohr in Schach Echo ontlenen wij het volgende. De twee spelers 
hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar tevoren had Fischer al voor de nodige sensatie gezorgd. 
Allereerst had hij beweerd dat hij Botwinnik in een match twee punten kon voorgeven en dan 
nog winnen zou. Vervolgens had hij aangekondigd dat de wereldkampioen ‘uit angst’ helemaal 
niet in de match Sovjetunie-Ver.Staten zou spelen. Maar Botwinnik kwam wel. In zijn 
‘variantenkoffer’ had hij een goede voortzetting in de Smyslovvariant van het Grünfeld-Indisch 
meegebracht, daterend uit 1953, al die tijd zorgvuldig voor een passende gelegenheid bewaard. 
Maar de jonge Amerikaan vond aan het bord (17….. Df4!) een zet die Botwinnik in 1953 over het 
hoofd  gezien had. Hierdoor gedeprimeerd speelde de Rus daarna niet op z’n best en men dacht 

dat hij reeds in de eerste zitting zou moeten capituleren. Maar in de hitte van het gevecht beging 
ook Fischer (41.    Pc4?) een misstap. Niettemin meende Fischer bij het afbreken dat hij glad 
gewonnen stond en gaf zich deswege waarschijnlijk weinig inspanning bij de analyse. Botwinnik 
daarentegen ploegde de gehele nacht door en verklaarde toen dat hij remise zou maken, ongeacht 
welke zet door Fischer was afgegeven. En hij maakte remise. 
Een paar seconden later stoof Fischer als een raket weg, de toernooizaal uit. Botwinnik 
verklaarde dat deze remise hem meer plezier gedaan had dan het terugwinnen van de wereldtitel 
in zijn match met Tal.”  
 

 

Botwinnik – Fischer,  Olympiade 1962  
 

1.c4 g6 2.d4 Pf6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7 

5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0–0 7.e4 Lg4 8.Le3 

Pfd7 9.Le2 Pc6 10.Td1 Pb6 11.Dc5 Dd6 

12.h3 Lxf3 13.gxf3 Tfd8 14.d5 Pe5 

15.Pb5 Df6 16.f4 Ped7 17.e5 Dxf4! 

 

XIIIIIIIIY 
9r+ tr +k+0 
9zppzpnzppvlp0 
9 sn + +p+0 
9+NwQPzP + 0 
9 + + wq +0 
9+ + vL +P0 
9PzP +LzP +0 
9+ +RmK +R0 
xiiiiiiiiy 

 
18.Lxf4 Pxc5 19.Pxc7 Tac8 20.d6 exd6 

21.exd6 Lxb2 22.0–0 Pbd7 23.Td5 b6 

24.Lf3 Pe6 25.Pxe6 fxe6 26.Td3 Pc5 

27.Te3 e5 28.Lxe5 Lxe5 29.Txe5 Txd6 

30.Te7 Td7 31.Txd7 Pxd7 32.Lg4 Tc7 

33.Te1 Kf7 34.Kg2 Pc5 35.Te3 Te7 

36.Tf3+ Kg7 37.Tc3 Te4 38.Ld1 Td4 

39.Lc2 Kf6 40.Kf3 Kg5 41.Kg3 Pe4+? 

42.Lxe4 Txe4 

XIIIIIIIIY 
9 + + + +0 
9zp + + +p0 
9 zp + +p+0 
9+ + + mk 0 
9 + +r+ +0 
9+ tR + mKP0 
9P+ + zP +0 
9+ + + + 0 
xiiiiiiiiy 

 
43.Ta3 Te7 44.Tf3 Tc7 45.a4 Tc5 46.Tf7 

Ta5 47.Txh7 Txa4 48.h4+ Kf5 49.Tf7+ 

Ke5 50.Tg7 Ta1 51.Kf3 b5 52.h5 Ta3+ 

53.Kg2 gxh5 54.Tg5+ Kd6 55.Txb5 h4 

56.f4 Kc6 57.Tb8 h3+ 58.Kh2 a5 59.f5 

Kc7 60.Tb5 Kd6 61.f6 Ke6 62.Tb6+ Kf7 

63.Ta6 Kg6 64.Tc6 a4 65.Ta6 Kf7 66.Tc6 

Td3 67.Ta6 a3 68.Kg1 ½–½ 
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Gerrit van der Schoor, voorzitter van Het Witte Paard kwam op 6 oktober 1962 uitgebreid aan 
het woord in de rubriek “In het Zaanse Sportvizier” in dagblad De Zaanlander. O.a. een van zijn 
vele gedichten werd geplaatst dat eerder in Haver was verschenen en aldus begon: 
  Heimwee 
  De R van rocheren is weer in de maand, 
  Komt schakers, omgordt u ten strijd!” 
  En zwerft met uw dame weer over het bord, 
  Als ridders uit vroegere tijd! 

 
In de week van 28 oktober tot 3 november 1962 bezocht wereldkampioen Botwinnik ons land 
om, vergezeld van enkele Nederlandse “toppers” in Den Haag, Haarlem en Zevenaar 
simultaanseances te geven. Van 75 partijen won hij er 54, speelde er 20 remise en verloor er één. 

 
In Schakend Nederland van november 1962 een overzicht van alle in de KNSB georganiseerde 
clubs per Onderbond, met gegevens van speellokaal en secretaris. De Noord-Brabantse en de 
Stichts-Gooise tellen de meeste verenigingen: elk 60. De Noord-Hollandse komt tot 45. Kleinste 
is uiteraard de Zeeuwse met 12. Het totaal aantal clubs is 485. 
In de rubriek Korte berichten en commentaren: De Internationale Esperanto Schaak Liga hield 
haar jaarvergadering in Kopenhagen, bijgewoond door 12 spelers uit 7 landen. Uit het rapport 
van de secretaris bleek dat de Liga beschikte over 606 adressen van Esperanto schaakspelers. 
 
Er is een nieuwe wereldkampioene: Nona Gaprindaschwili (21 jaar) verslaat Bykova met niet 
minder dan 9-2. “Was Bykova zo slecht of is Nona zo goed? Laten we hopen dat de nieuwe 
wereldkampioene aan het komende Hoogoventoernooi zal deelnemen, dan kunnen we ons uit eigen 
waarneming overtuigen van de stand van zaken.” 

 
Nederland verliest de landenontmoeting met Engeland met 8½-11½. 
Bij de strijd om het kampioenschap van de Sovjet Unie ontbraken o.a. Botwinnik, Petrosian, 
Keres, Geller, Bronstein, Averbach en Kotov op het appel. Voor de 2e keer in zijn carrière 
veroverde Kortsjnoi met 14 uit 19 de titel, een half punt voor Tal en Taimanov. 
 
 
Het nieuwe jaar begon voor de schaakwereld in Nederland traditioneel met het 
Hoogoventoernooi.  
De jubileumeditie – het 25e toernooi – kende een Grootmeestergroep met een bijzondere 
bezetting. In het jubileumboek dat ter gelegenheid van 60 jaar Hoogoventoernooi in 1998 
verscheen meldt Lex Jongsma hierover: “Een jubileumtoernooi, Hoogovens in zilver. En een 

stoutmoedig plan, dat redelijk tot uitvoering kwam. Het plan was: alle winnaars uit de voorafgaande 16 
internationale toernooien, aangevuld met de winnaars van de meestergroepen 1962 en enkele feestartikelen.” 

Niet iedereen kwam maar er werden waardige vervangers gevonden. Hein Donner behaalde een 
van zijn grootste successen door met 12 uit 17 als eerste te eindigen, een half punt voor Bronstein. 
De twee Witte Paard deelnemers aan de tienkampen deden het verdienstelijk. Jan Rot werd 2e in 
groep 3c, Ruud van der Linden 5e in groep 5a. Haver februari 1963: “Ru v.d. Linden en Jan Rot 
waren weer present in de tienkampen. Samen met het studentikoze drietal Chris v.d. Vegt, Harry Bleeker 
(beiden Pionners) en Jan Willem Keyning (Westzaan) trokken zij bijna dagelijks per auto naar Beverwijk, 
soms door barbaarse sneeuwtoestanden.” 

Die speelden ook de NHSB-competitie parten want Schaak meldt:  
“Door de strenge winter die we dit jaar mochten beleven zijn vele wedstrijden niet doorgegaan. Was het eerst 
de sneeuw die roet in het eten strooide, later was mist de oorzaak.” 

 

In maart won Piet van der Weide het (open) snelschaakkampioenschap NHSB, voor Ree en 
Hartoch. Een maand later eindigde hij voor de 2e keer als 1e in het Zaans snelschaaktoernooi van 
De Pion. Dick Boer van Het Witte Paard werd 2e. 
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Ook in april legde Eddy Kayser (VVV) beslag op het persoonlijk kampioenschap van de 
Noordhollandse Schaakbond, vóór Spinhoven, Erik Luder en Bos, de andere deelnemers aan de 
finalegroep. Bij de NHSB-jeugdkampioenschappen werd Ruud van der Linden van Het Witte 
Paard de titel in de schoot geworpen doordat in de laatste ronde zijn tegenstander Schepel 
(kampioen 1962) te laat kwam. 2e Gerben van Manen.  
Bij het NK jeugd kwam Ruud op de gedeelde 10e plaats (3½ uit 9). Hartoch en Scholl eindigden 
met 6½ gedeeld 1e. De krant: “Op de beslissende momenten kwam Ruud routine tekort en aan het eind 
ging de vermoeidheid en rol spelen.” 

 
Bij de voorjaarsgedelegeerdenvergadering van de NHSB werd een protest van HWP (Haarlem) 
behandeld betreffende het voorzeggen van een af te geven zet bij een af te breken partij. “Hoewel 
een dergelijke handelwijze uiteraard niet toelaatbaar is zijn er in dit geval geen directe sancties mogelijk.” 

Aldus het verslag. 

 
Behalve uitspelen was ook arbitrage van afgebroken partijen mogelijk. In twee nummers van 
“Schaak” wordt dit “schrikbeeld voor sommige verenigingen” uitgebreid geanalyseerd. In vier 
seizoenen blijken er bijna 470 arbitrages te zijn aangevraagd. Bloemendaal, Oppositie en VHS 
zijn goed voor elk een kleine 30 arbitragezaken, waarin zij voor respectievelijk 64, 38 en 41 
procent gelijk krijgen. Een impressie van hoe het soms gaat: 
“Een vereniging wil een partij niet verloren geven en vraagt remise. Dan vragen wij voor de andere partij 
winst en geven geen remise, is het antwoord. U weet het wel, het resultaat van veel geredetwist over 
afgebroken partijen die de uitslag van een wedstrijd bepalen. Maar veel funester is dat men op vele 
verenigingen prijzen heeft ingesteld voor hen die het beste weten te scoren in bondswedstrijden, of, en dat is 
vaak nog funester, resultaten in de bondscompetitie laten meetellen in de onderlinge competitie bij 
bijvoorbeeld systeem Kaiser.” 

 

Op 23 maart 1963 begon de tweekamp Botwinnik-Petrosian om het wereldkampioenschap. In de 
eerste partij werd Petrosian (met wit) die in de aanloop naar deze match geen enkele partij 
verloor, volgens Schakend Nederland op verrassende wijze van het bord gespeeld. In de vijfde 
partij scoorde de uitdager de gelijkmaker en in de zevende kwam op voorsprong. Pas in de 14e 
partij viel er weer een beslissing, nu in het voordeel van Botwinnik. Meteen daarna sloeg 
Petrosian terug en in de 18e en 19e partij bouwde hij zijn voorsprong uit tot 11-8. In de 22e partij 
kwam hij met remise op 12½-9½ en was daarmee de nieuwe wereldkampioen. Het recht op een 
revanchematch, waarvan Botwinnik na nederlagen tegen Smyslov en Tal had kunnen profiteren, 
was afgeschaft.  
Het tijdperk Botwinnik, begonnen in 1948, was ten einde. 
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“Nederlandse Sportfederatie laat KNSB niet als lid toe” staat boven een paginalange 
beschouwing in Schakend Nederland van juni 1963. “Waarom deze afwijzing? Men zou het kort aldus 
kunnen samenvatten: Omdat de schakerij niet voldoende atletisch is, niet een voldoende dosis lichamelijke 

prestatie insluit en dus geen sport is!” In Het Parool stelt Klaas Peereboom dat de schaakbond, 

vergeleken met de wel NSF-lid zijnde biljartbond, automobielclub en luchtvaartvereniging een 
begeerd lid zou moeten zijn. 
 
VAS 1 wordt voor de zoveelste keer clubkampioen van Nederland. VAS 3 promoveert naar de 
Hoofdklasse, waarin de Amsterdammers volgend seizoen dus 3 van de 8 plaatsen bezetten. 
 
Het persoonlijk kampioenschap komt op naam van Frans Kuijpers die naast 8 zeges en 2 remises 

alleen verliest van Donner. Deze blijft echter wel 1½ punt achter door veel remises en een 
nederlaag tegen Sarink. De overige deelnemers, zoals Van den Berg, Langeweg en Zuidema 
vervulden een figurantenrol. 
Elders in Schakend Nederland van juli/augustus 1963: “De baard is eraf! Hoewel wij respect hebben 
voor de moed waarmee Hein Donner zijn baard enkele jaren heeft meegetorst verheugen wij er ons toch over 
dat dit patriarchale aanhangsel thans verdwenen is. Naar onze smaak ziet hij er nu stukken beter uit!” 

Een klacht over de schaakberichtgeving in de Nederlandse dagbladen: “Vergissen wij ons, of is de 
laatste tijd de berichtgeving over belangrijke schaaktoernooien in de Nederlandse dagbladpers aan het 
afzakken? Ook over de kwaliteit der berichtgeving moeten wij helaas menigmaal het hoofd schudden. Het is 
bepaald geen uitzondering dat sommige grote dagbladen naar belangrijke toernooien “kleine mannetjes” 
zenden, die de kunst niet verstaan een boeiend verhaal te schrijven en daartoe ook niet competent zijn.” 

 
Door overwinningen met 6½-3½ en 9½-½ tegen Spanje en Luxemburg in een tweedaagse 

drielandenwedstrijd plaatste Nederland zich voor de finale om de Europa-Cup. 
In het FIDE-Zonetoernooi in Halle plaatsten Portisch en Larsen zich voor het Interzonaal 
toernooi. Donner, die wel won van Larsen, eindigde teleurstellend in de middenmoot. 
 
Na al dit landelijke en regionale nieuws dalen we af naar clubniveau. In september 1962 richt Het 
Witte Paard zich met een gestencild A4-tje tot de thuisschakers in Koog-Zaandijk. Een stukje uit 
de propagandatekst: 
“Velen van u hebben een schaakspel in de kast staan. Is het niet verbazend, hoeveel van Uw toevallig 
langskomende kennissen ook schaken? Spoedig komen bord en stukken ter tafel en het gaat erop los. 
Natuurlijk, huis-tuin-en-keukenschaak, maar wat wordt het een gezellig avondje! 
Waarom verzekert U zich niet eenmaal per week van zo’n gezellige avond? Zet Uw schroom eens opzij en 
kom een kijkje nemen in ons fraaie clublokaal, de kantine van De Bijenkorf  te Koog a/d Zaan, waar wij elke 

vrijdagavond rond Caïssa’s troon zitten.” 

 
In ons clubblad Haver 6e jaargang nummer 10 (november 1962) t/m 7e jaargang nummer 8 (juli 
1963) werd het wel en wee van Het Witte Paard op de voet gevolgd. 
Jaap Kruijver wordt bij de jaarvergadering in september gekozen tot penningmeester als opvolger 
van G. Dekker (niet te verwarren met Kees Dekker). Er wordt dan ook een jubileumcommissie 
ingesteld ter voorbereiding van het 25-jarig bestaan in 1964. 
 
De voornaamste onderwerpen in Haver zijn natuurlijk de onderlinge competitie (ook wel 
wintercompetitie genoemd) en de bondscompetitie. Verder is er nog steeds de probleemrubriek 
onder redactie van Rein van der Leest. Hij verzorgt ook een rubriek “Rariteitenkabinet”. Verder 
losse rubrieken zoals “Wat Haver te hooi en te gras”. Daarin een vraag: “Waarom bedraagt bij een 
ledental van 42 de opkomst op de clubavonden vaak niet meer dan 23???” 

En in bijna elk nummer wel weer een rijm van voorzitter Gerrit van der Schoor. 
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In Haver van oktober 1962 start Jan Rot met de vertaling van “A Chess Problem”, een Agatha 
Christie verhaal uit 1920. Een Amerikaans schaakmeester sterft tijdens een partij onder verdachte 
omstandigheden (wel iets minder opzichtig dan Abe Turner). Vijf Havers later heeft Hercule 
Poirot de zaak opgelost. 
In “Een Haveroogst van 64 velden” becommentarieert Ruud van der Linden af en toe partijen uit 
onderlinge en bondscompetitie. 
 
Al in de voorlaatste ronde van de bondscompetitie legde het 2e tiental van Het Witte Paard beslag 
op de titel in de 4e klasse B van de NHSB. Met winst tegen ZSC 4 in de slotronde werd het 
maximale aantal matchpunten behaald. Het 1e tiental bracht het in de 2e klasse B tot 50%. De 
eindstanden van 1962/63: 
 
2e klasse B     4e klasse B 

Purmerend 1 6   5   1   0   11   35  Witte Paard 2 6   6   0   0   12   38 
Saende 1 6   4   0   2     8   34½  Lasker 1 5   3   1   2     7   32½ 
De Pion 1 6   3   2   1     8   33½  Assendelft 1 6   3   1   2     7   31½ 
Oppositie 2 6   3   1   2     7   30½  ZSC 4  6   2   3   1     7   31½ 
Witte Paard 1 6   3   0   3     6   31½  Saende 3 6   2   1   3     5   32½ 
Westzaen 1 6   1   0   5     2   23  Assendelft 2 6   1   1   4     3   23½ 
Edam 1 6   0   0   6     0   22  Weenink 4 6   0   1   5     1   20½ 
 
 
In de onderlinge competitie, 22 ronden volgens systeem Keizer, legde Jan Rot opnieuw beslag op 
de eerste plaats. Eindstand aan kop van de 29 namen tellende ranglijst: Jan Rot 821, Dick Boer 
754, Ruud van der Linden 695, Martin Rem 673, Henk de Wilde 666. De 15-jarige Kees Dekker 
sloot zijn eerste seizoen bij Het Witte Paard af met een 11e plaats, wat voorzien werd van het 

volgende commentaar: “K. Dekker mogen we wel een van de verrassingen van dit seizoen noemen. Als 
nieuweling startte hij onderaan met twee nullen maar daarna klom hij in één ruk naar de15eplaats. Een 
kleine inzinking wierp hem iets terug maar een eindsprint met o.a. remises tegen D. Boer en M. Rem bracht 
hem tenslotte een voortreffelijke 11e plaats!” 

 
In april/mei 1962 organiseerde Het Witte Paard in de kantine van De Bijenkorf de strijd om het 
Zaans kampioenschap voor senioren en jeugd. In de Hoofdklasse deden de sterkste ZSC’ers zoals 
de gebroeders J. en D. Brink, A. Slob (titelhouder), G. Bakker, H. van der Stad en H. Gerritse 
helaas niet mee. Nu het toernooi niet meer op de woensdagavonden bij de Zaandamse 
Schaakclub werd gehouden hadden zij kennelijk geen belangstelling meer. De titel ging naar 
Chris van der Vegt van De Pion. Het jeugdkampioenschap kwam op naam van Kees Dekker. 
  
Ook in dit seizoen werden twee “massakampen” tegen De Pion (Wormerveer) gespeeld. De 
eerste werd door Het Witte Paard met ruim verschil gewonnen: 14½-8½. Deze achterstand kon 
De Pion in de tweede ontmoeting – met 15 deelnemers nauwelijks massaal te noemen – niet meer 
goedmaken. De totaalscore van 21-17 betekende dat nu beide clubs de wisselbeker tweemaal 
hadden gewonnen. 
 
Aan de strijd om de NHSB-leeuw, zoals de bekercompetitie werd genoemd, nam Het Witte 
Paard met drie viertallen deel. Het 1e bracht het tot de 3e ronde, waarin Castricum 1 met 2½-1½ 
te sterk was. 
 
Tot zover mijn selectie van gebeurtenissen op schaakgebied in het seizoen 1962/1963. Er was 
natuurlijk nog veel meer. Belangstellenden geef ik graag inzage in mijn archief. 

 
         (wordt vervolgd) 
 
 


