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a4tje 

November 2013 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Als je niets te zeggen hebt moet je je mond houden, 
zeiden ze bij mij vroeger thuis. Ik bevind me in die 
situatie. De afgelopen maand heb ik het clublokaal 
nauwelijks van binnen gezien. Een keer extern, een keer 
ziek, een keer buitenland en een keer geen 
tegenstander. Tsja! 
 
Dick van der Windt 

 
Contributie 

 
De contributie bedraagt € 100 voor het gehele seizoen. 
Echter maar € 95 als je vóór 1 januari 2014 betaalt! 
Gelieve de contributie over te maken naar 
rekeningnummer NL97ABNA0551366117 van 
Schaakclub Woerden. 
 
Penningmeester 
Jan Pool 
 

Agenda 
 
zaterdag 9 november  SGS snelschaaktoernooi 
    voor clubteams 
zaterdag 30 november Rabo Rapid, zegt het voort 
    en geef je op ! 
zondag 9 februari 2014 Winterkosttoernooi 
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Wedstrijdleider:  
Marcel van Oort, 06-55697342 
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 Secretaris: 

Wick Vinkenburg, 0348-412160  
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 Secretaris:  

Jan Super, 0348-419827 
jancorriesuper@kpnmail.nl 
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Interne competitie stand na Ronde 8 
 

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg 

1 Marcel Schroer  8 7 1 0 783,0 100,0 100,0 0 −1 2138 2142 2135 

2 Gerard Zwijnenburg  8 6 1 1 705,5 99,0 99,0 0 −1 1862 1938 1843 

3 Marcel van Oort  5 3 2 0 597,8 98,0 98,0 −1 −1 1798 1897 1784 

4 Carl Schoor  6 3 2 1 527,0 97,0 93,0 0 1 1760 1725 1764 

5 Wim Veelenturf  5 2 2 1 521,3 96,0 95,0 1 1 1734 1804 1723 

6 Daniel Elsenberg  8 4 2 2 511,0 95,0 97,0 0 1 1690 1749 1671 

7 Ad Goes  6 2 3 1 505,2 94,0 92,0 0 1 1749 1742 1751 

8 Frans Janssen  6 3 2 1 498,0 93,0 89,0 0 −1 1526 1640 1504 

9 Hans Ossebaar  4 3 0 1 474,0 92,0 87,0 0 −1 1565 1723 1545 

10 Aldo Oxener  7 3 2 2 462,2 91,0 88,0 −1 −2 1608 1603 1607 

11 Henk Dankers 6 3 2 1 460,0 90,0 90,0 0 1 1687 1686 1685 

12 Arjen van den Berg  7 4 0 3 459,0 89,0 96,0 −1 −2 1524 1603 1508 

13 Leo de Vos  7 3 2 2 443,2 88,0 94,0 1 2 1569 1564 1568 

14 Andreas de Rooij  7 3 1 3 425,7 87,0 91,0 1 2 1510 1595 1492 

15 Jan Bulk  6 2 3 1 413,5 86,0 85,0 0 −1 1558 1511 1563 

16 Bart de Leeuw 6 2 2 2 406,0 85,0 84,0 0 −1 1682 1628 1693 

17 Floor Colje  8 4 1 3 397,5 84,0 80,0 0 −1 1446 1479 1435 

18 Ton Strik  7 1 4 2 376,5 83,0 81,0 −1 −1 1612 1602 1614 

19 Martin Baas  6 3 1 2 375,2 82,0 76,0 0 1 1511 1503 1511 

20 Jaap Halbersma 5 3 0 2 374,0 81,0 86,0 1 2 1455 1415 1458 

21 Pia van Rossum  5 3 0 2 367,0 80,0 83,0 −1 −2 1583 1600 1579 

22 Wick Vinkenburg 1 1 0 0 359,7 79,0 82,0 −1 −1 1511 1700 1505 

23 Evert Mallon  7 2 3 2 355,7 78,0 73,0 1 1 1373 1376 1373 

24 Willem Vink  7 2 3 2 354,8 77,0 77,0 1 1 1569 1438 1594 

25 Jan Pool  6 1 3 2 341,7 76,0 71,0 0 −1 1598 1501 1617 

26 Jan Pronk  6 2 2 2 330,2 75,0 70,0 0 1 1552 1416 1575 

27 Piet Ravensberg  5 2 1 2 316,0 74,0 79,0 −1 −2 1121 1295 1097 

28 Wilma Koene  5 2 0 3 309,0 73,0 78,0 1 1 1356 1370 1354 

29 Theo de Boer  5 2 1 2 307,5 72,0 72,0 −1 −1 1400 1467 1391 

30 Ton de Nijs  4 1 1 2 297,5 71,0 75,0 1 −1 1293 1229 1298 

31 Dick van der Windt 3 1 0 2 289,7 70,0 68,0 −1 −2 1376 1314 1382 

32 Henk de Heer  1 1 0 0 288,0 69,0 69,0 −1 −1 1854 1853 1853 

33 Henk Huizing  7 3 0 4 287,3 68,0 65,0 1 1 1295 1330 1291 

34 Gerard van Haaren  6 2 0 4 281,0 67,0 74,0 0 −1 1255 1311 1249 

35 Ton Oomen 6 3 0 3 276,7 66,0 61,0 1 2 1174 1206 1167 

36 Mariet Mourits  5 2 0 3 268,0 65,0 63,0 −1 −1 1135 1200 1128 

37 Gert Boelhouwer  6 2 0 4 258,7 64,0 59,0 0 1 1323 1187 1350 

38 Jan van Os  5 2 0 3 255,0 63,0 67,0 1 2 1474 1395 1487 

39 Gert Overbeek  7 2 1 4 232,8 62,0 58,0 1 2 1381 1328 1394 

40 Jeroen Verhoeven  7 1 2 4 232,5 61,0 66,0 −1 −1 1234 1258 1234 

41 Jelle Wiering 0 0 0 0 227,3 60,0 62,0 0 0 2057 2057 2057 

42 Cor Rijsdijk  5 1 1 3 226,5 59,0 64,0 −1 −1 1173 1108 1185 

43 Ina Kool  7 2 0 5 197,0 58,0 60,0 1 −1 1167 1144 1175 

44 Jan Super  6 1 0 5 185,7 57,0 56,0 0 1 1122 941 1151 

45 Henk van Weers 8 1 1 6 148,5 56,0 57,0 0 −1 1065 1016 1076 

46 Jaap Slingerland  6 0 0 6 110,0 55,0 55,0 0 −1 762 763 770 
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Externe teams 
 

Komend seizoen speelt SC Woerden met de 
volgende 4 externe teams: 
 
Woerden 1 
Benschop, Anne Marie (2139) 
Heer, Henk de (1853) 
Verberne, Bas (1838) 
Beek, Rolf van (1801) 
Hoosbeek, Jan (1779) 
Oort, Marcel van (1788) Teamleider 
Schoor, Carl (1764) 
Goes, Ad (1751) 
 Gemiddelde rating: 1839 
 
Woerden 2 
Veelenturf, Wim (1723) 
Leeuw, Bart de (1693) 
Tuit, Hans (1686) 
Dankers, Henk (1685) 
Pool, Jan (1617) Teamleider 
Strik, Ton 1614) 
Oxener, Aldo 1607) 
Vink, Willem (1594) 
 Gemiddelde rating: 1652 
 
 
 
 

 
 
 
Woerden 3 
Rossum, Pia van (1579) 
Pronk, Jan (1575) 
Vos, Leo de (1568) 
Bulk, Jan (1563) Teamleider 
Ossebaar, Hans (1545) 
Berg, Arjen van den (1508) 
Janssen, Frans (1504) 
Overbeek, Gert (1394) 
 Gemiddelde rating: 1529 
 
Woerden 4 
Vinkenburg, Wick (1505) 
Rooij, Andreas de (1492) Teamleider 
Windt, Dick van der (1382) 
Mallon, Evert (1373) 
Nijs, Ton de (1298) 
Huizing, Henk (1291) 
Haaren, Gerard van (1249) 
Verhoeven, Jeroen (1234) 
 Gemiddelde rating: 1353 
 
 
 

 

Externe competitie van start 
 
Het externe seizoen is voor SC Woerden 
helaas slecht begonnen. We kregen direct al 
enkele nederlagen te verwerken, zelfs al vóór 
de eerste match. Tijdens de SGS-
vergadering op 2 oktober jongstleden is ons 
voorstel om een officiële dispensatieregeling 
in te voeren niet meteen omarmd. Ondanks 
ons vermoeden dat er direct met coulance 
gereageerd zou worden op de lopende 
dispensatieverzoeken was dit niet het geval. 
Marcel Schröer en Jelle Wiering mogen niet 
voor onze club uitkomen omdat ze bij een 
andere club voor de KNSB spelen. Wat ons 
bestuur betreft zouden deze zelfopgeleide 
clubiconen juist thuishoren in ons eerste 
team, ook binnen de SGS. Er zal door de  

 
SGS wel een commissie worden ingezet om 
ons voorstel nader uit te werken om dit op 
een later tijdstip alsnog in stemming te 
brengen. Voor ons leidde deze voorlopige 
weigering tot een verschuiving van alle 
spelers binnen onze externe teams.  
 
De eerste uitslagen van dit seizoen waren 
een 5-3 verlies van ons derde, uit bij Trio in 
De Meern, een harde nederlaag van 7-1 van 
ons vierde in Zeist en een 6-2 nederlaag van 
ons eerste team tegen Hoogland, zie 

verderop in dit a4tje.   
 
Ter informatie: er wordt dit jaar bij de externe 
partijen met een ander speeltempo gespeeld. 
 
Marcel van Oort
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Uitslagen externe competitie 
 
Woerden 1-Hoogland 1: 2-6 
Woerden 1 is begonnen met de 1e wedstrijd 
in de promotieklasse van de SGS na de 
degradatie uit de 3e klasse KNSB. Sinds het 
vorige seizoen is de opstelling van Woerden 
flink gewijzigd. 
 

 
Anne-Marie op bord 1. Bas op bord 2. Jan op bord 3 

 

 
Rolf op bord 4. Marcel op bord 5. Carl op bord 6 

 

 
Ad op bord 7 

 
Wim op bord 8 

 
Om 9 uur begint de spanning op de meeste 
borden wat op te lopen. Op het 1e bord, waar 
Anne-Marie speelt is er nog weinig aan de 
hand in een gesloten stelling waar alle 
stukken nog op het bord staan. Bij Bas op 
bord 2 is het al wat spannender aan het 
worden. Het lijkt erop dat de tegenstander 
een belangrijke diagonaal heeft weten te 
blokkeren en het is nog niet zo eenvoudig om 
een plan te vinden voor Bas. Op bord 3 staat 
Jan wat gedrukt, maar nog niet zo erg dat het 
zorgelijk begint te worden. Op bord 4 pakt 
Rolf de zaken klassiek aan. Op zijn spel is 
niets aan te merken, maar hij heeft ook nog 
niet veel bereikt. Marcel op bord 5 heeft met 
zwart een aardige stelling gekregen, waarin 
hij het thematische b5 in een Pirc-achtige 
stelling heeft weten te realiseren. Bij Carl op 
bord 6 begint de stelling er wat verdacht uit te 
zien. Zwart is daar een aardige aanval aan 
het opzetten. Wim heeft op bord 8 de zaken 
voortvarend aangepakt op de koningsvleugel. 
De vraag is: weet zijn tegenstander de zaak 
te openen? Lukt dat, dan gaat Wim het 
moeilijk krijgen, anders heeft hij gewoon wat 
ruimtevoordeel. 
 
10 uur: Anne-Marie krijgt toch wat 
onaangename druk te verduren. Bas offert 
tijdelijk een kwaliteit. De vraag is wat hij 
daarmee gaat bereiken. Rolf heeft inmiddels 
een duivelse truuk in de stelling geweven. 
Waarschijnlijk iets te opzichtig voor de 
tegenstander om erin te trappen. Marcel heeft 
inmiddels wat velden uit handen moeten 
geven, dus daar ziet het er iets minder 
rooskleurig uit. Bij Carl is de zaak wat 
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verbeterd. Hij heeft weliswaar een ernstig 
achtergebleven pion, maar de stelling is wel 
erg gesloten geworden. Ad heeft nog steeds 
een degelijke stelling, maar bij Wim begint de 
zaak inmiddels wat uit de hand te lopen. 
 
11 uur: Een aantal beslissingen zijn gevallen, 
maar het blijft spannend. Anne-Marie kon de 
druk niet weerstaan, Rolf truukte zijn 
tegenstander de afgrond in en Wim moest de 
handdoek in de ring gooien. Bas staat 

waarschijnlijk gewonnen in een eindspel. Jan 
en Carl hebben het heel zwaar. Ad en Marcel 
houden goed stand.  
 
11.30 uur: Bas nam remise met 4 pionnen 
tegen een loper. Jan, Marcel en Carl 
verliezen. 
Woerden 1 – Hoogland 1 : 2-6 
 
Marcel Schröer

 
 

 
 

Trio 1-Woerden 3: 5-3 
 
De eerste SGS-wedstrijd kwam voor ons 
team te vroeg. Door de late aankondiging kon 
het niet compleet verschijnen. We hebben als 
Woerdense leeuwen gestreden! Aan bord 1 
was Aldo zijn Zuckertorte aan het bereiden, 
maar helaas werd het recept niet goed 
uitgevoerd en pakte zijn tegenstander ten 
lange leste het punt. Aan bord 2 speelde ik 
gelukkig weer redelijk degelijk en sloot 
uiteindelijk af met remise. Wellicht had ik nog 
kunnen winnen, maar dat deed van de 
uiteindelijke nederlaag niets meer af dan een 
halve punt! Aan bord 3 speelde Arjen uiterst 
betrokken, maar dat was niet voldoende. 
Bord 4 was voor invaller Dick en die wist zijn 
tegenstander, die Siciliaans speelde, eerst 

een pion en later een volledige toren afhandig 
te maken en zo tot capitulatie te dwingen. 
Leo aan bord 5 speelde secuur en wist met 
een extra pion, maar ook met een dubbelpion 
en alleen nog torens, een remisestelling te 
handhaven. Zijn tegenstander had 90 
minuten nodig om dit te beseffen! Gert, 
eveneens invaller, had een sterkere 
tegenstander, ging dus langzaam maar zeker 
op weg naar het einde. Hans aan bord 7 
speelde een regelmatige partij met sterke 
ontwikkeling, één pion voorsprong en via 
eindspel een beschaafde overwinning. Bord 
8:  ‘Niet opgekomen’. Volgende wedstrijd 5 
november thuis! 
 
Jan Bulk

 
 

 
 

Rabo Rapid 
 
Op zaterdag 30 november 2013 organiseert 
schaakclub Woerden voor de 2de maal het 
Rabo Rapid Toernooi. Dat gebeurt in de 
Minkema Scholengemeenschap, 
Minkemalaan 1 in Woerden.  
 
De toernooivorm is, zoals gebruikelijk, 
zeskampen volgens indeling naar sterkte. Het 
speeltempo is 30 minuten p.p.p.p. Het 
toernooi duurt van 10:00 tot 17:00 uur. U 
wordt verzocht om 9:30 uur aanwezig te zijn. 
Het inschrijfgeld is € 8, te voldoen aan de 

zaal. De prijzen worden in natura uitgereikt, 
drie per groep van zes spelers.  
 
Inschrijven bij Ton de Nijs, of per formulier op 
de website www.schaakclubwoerden.com 
onder Rabo Rapid. Vermeld bij uw 
aanmelding s.v.p. Naam, Adres, Postcode, 
Woonplaats, Telefoonnummer, Email, 
Schaakclub, Rating. 
 
Ton de Nijs 
Tel. 06-20601011, email : tonnijs@xs4all.nl
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Schaken en de gevaren van het internet 
 
Ik gebruik het internet regelmatig voor diverse 
schaakdoeleinden zoals spelen, trainen en 
voorbereiden. Actief schaken gebeurt op 
twee manieren:  
1. Turn-based, je krijgt bijvoorbeeld twee 
 dagen de tijd om een zet te doen. 
2. Real time, binnen een klein aantal minuten 
 speel je een complete partij. 
  
Turn-based 
Vroeger heette dit correspondentieschaak en 
werd het gespeeld per briefkaart. Op de kaart 
werd dan je zet genoteerd en je kon een 
week later een kaart terug verwachten met de 
zet van de tegenstander. Toen ik een jaar of 
tien was heb ik dit met een oom op een 
alternatieve wijze gespeeld: giro-schaak. 
Voor iedere zet werd een bedrag van 1 cent 
overgemaakt waarbij bij de mededelingen de 
zet werd geplaatst. Dat is wel een lange zit. 
Verscheidene jaren geleden werd ik door een 
kennis uitgedaagd voor een potje schaak via 
de website www.jijbent.nl. Daarop krijg je 
twee dagen de tijd om een zet uit te voeren 
en er wordt een ratingsysteem bijgehouden. 
Zo kun je altijd in je eigen tijd wat zetten doen 
in een partij tegen ongeveer gelijkwaardige 
tegenstanders. Er bestaat overigens nog 
steeds officieel WK correspondentieschaak, 
waarbij de laatste keer een Nederlander heeft 
gewonnen (zie Schaakmagazine)! 
  
Real-time 
Er zijn meerdere websites waar je real-time 
kunt spelen. www.playchess.com en 
www.chessclub.com (ICC) zijn de grootste 
spelers op de markt. Zelf speel ik gratis via 
www.freechess.org (FICS). Wat me daar 
laatst overkwam hoort een beetje bij de 
paranoia van deze tijd, waarin op hoog nivo 
steeds meer zaken aan het licht komen 
waarbij vals wordt gespeeld. Ik werd door 
mijn tegenstander verdacht van het gebruik 
van een chessengine! Zo'n compliment laat ik 
mij graag maken dus ben ik de discussie met 
hem aangegaan. Op deze site heb ik een 
rating van rond de 1500, hetgeen aangeeft 
dat mijn snelschaakcapaciteiten wat minder 
zijn dan mijn bekwaamheid bij normaal 
tempo. Ik drukte op mijn favoriete knop, 
waarbij ik om een random tegenstander 
vraag met 3 minuten op de klok, en wordt 
opgesteld tegen Interdit (1739). Dat wordt 
een zware dobber, denk ik dan. Maar, met dit 

tempo is alles mogelijk. De partij ontwikkelt 
zich snel, waarbij we beiden standaard zetten 
spelen en onze posities innemen: 
 
Date 2013.10.25 
White "interdit" (1739), Black "Nenefta" (1507) 
1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 Be7 4. Nc3 O-O 5. 
b3 d5 6. Bb2 d4 7. Nb5 c5 8. e3 a6 9. Na3 
Nc6 10. Nf3 e5 11. e4  

 
Snelle zetten zijn niet altijd de beste, maar 
met zo weinig tijd op de klok is snel zetten 
vaak een doorslaggevende factor. Hoe vaak 
heb ik niet in een compleet gewonnen stelling 
gestaan om vervolgens door mijn vlag te 
gaan? En omgekeerd ook natuurlijk. Dus: 
snel zetten, een plan uitvoeren en hopen dat 
je tegenstander ondertussen niet een beter 
plan uitvoert. Dit heeft tot gevolg dat ik op zet 
11 niet gewoon de pion neem die mijn 
tegenstander in de aanbieding doet, maar dat 
ik mijn eerdere plan uitvoer en een loper 
ontwikkel. Een computerzet, roept mijn 
tegenstander achteraf. Na de partij en de 
discussie voer ik deze in in mijn 
schaakengine Houdini. En nee dus, ik zou 
niet weten hoe ik deze moet koppelen aan 
mijn chessclient waarin ik snelschaak, laat 
staan dat ik dat zou willen. En als dat al 
werkt, hoe snel moet je dan beslissen wat je 
speelt? Houdini geeft de zet niet eens als één 
van de drie voorkeurszetten zoals ik hem 
standaard laat rekenen. Datzelfde geldt 
ongeveer voor alle overige zetten waarvan 
mijn tegenstander vind dat het 
computerzetten zijn. De partij vervolgde:  
11. ..- Bg4 12. d3 b5 13. cxb5 axb5 14. Nxb5  
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13. cxb5 was al niet best en liet de meter 
uitslaan naar -2, maar Pxb5 is helemaal een 
verliezende zet:  14. .. - Qa5+ (paardwinst!) 
15. Kf1 Qxb5 16. a4 Qa6 17. Qc2 Bd6 18. 
Nd2 Nb4, je ziet hier goed mijn ‘snelheid’ in 
terug. Ik zie een zet later pas wat er op de 
vorige zet goed was. Gelukkig heeft mijn 
tegenstander in de tussentijd geen nuttige zet 
gedaan om dit alsnog te verhinderen.  
19. Qb1 Qxd3+. Objectief gezien is Pxd3 hier 
veel sterker, maar met dit soort potjes 
probeer ik met een stuk voorsprong zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk stukken te ruilen om 
het veld wat overzichtelijker te krijgen.   
20. Qxd3 Nxd3 21. Ba3 Nd7 22. f3 Be6 23. 
Ke2 Nb4 24. Bxb4 cxb4 25. Rhc1 Rfc8 26. 
Kd3 Rc3+ 27. Rxc3 bxc3 28. Nc4 Bb4 29. f4  

 
Je zou bijna zeggen dat ik probeer mijn 
tegenstander belachelijk te maken door hier 
niet direct Pc5 te spelen. (Houdini geeft al 
snel -14 en ziet al een zwarte pion 
promoveren). Helaas, ik ben bezig met 
damagecontrol en behoud van de stelling en 
zie even niet beter. Mijn tegenstander wordt 
er blijkbaar al moedeloos van en speelt niet 
lang meer door: 29. ..- f6 30. f5 Bf7 31. g4 
Rc8 {interdit resigns}  0-1 
 
Vervolgens beginnen de verwensingen met 
veel %$#@*#@ tekens. Als ik hem beleefd te 
woord sta begint hij met statistieken te 
strooien, dat ik nooit zulke zetten zou kunnen  
spelen met deze rating etc. Dan noemt hij 
één voor één de zetten die hij verdacht vindt. 
Ik leg uit dat bij mijn weten computerzetten 
over het algemeen goede zetten zouden 
moeten zijn en juist dat soort zetten ver te 
zoeken zijn in deze matige partij. Als je de 
partij naspeelt, kun je ook zien dat ik niet 
degene ben die goede zetten doet, maar dat 
mijn tegenstander vooral de zetten doet die 
erg slecht zijn. Uiteindelijk weet ik dat uit te 
buiten en op een niet eens zo heel snelle 
manier om te zetten in winst.   
 
Wat mij betreft is de lesson learned: schaak 
niet als je niet wilt verliezen. Je tegenstander 
verdenken van chess-engine-gebruik zegt 
zeker op ons nivo wat mij betreft meer over 
jezelf dan over de techniek van de ander. Ik 
vond het persoonlijk het mooiste compliment 
dat een tegenstander mij kan geven, mijn dag 
was weer goed!  
 
En oh ja, nog een lesson learned (maar niet 
door mij): gebruik een handle die je 
tegenstanders op een officieel toernooi niet 
kennen. Vaak kun je de laatste partijen per 
persoon terugzien. Dit kan tegen je gebruikt 
worden voor de voorbereiding van je partij 
(dat is toch zo, Boldpawn?) 
 
Marcel van Oort

 
 
 
 
 

 
 
 

 



8 
 

Twee mededelingen 
  
1. Speeltempo 
Het speeltempo voor de SGS competitie is 
definitief overgegaan naar het zogenaamde 
Fischer tempo, waarbij je er per zet wat tijd bij 
krijgt. Om precies te zijn wordt gespeeld met 
een tempo van 1 uur en 50 minuten voor de 
gehele partij, waarbij je er vanaf zet 1 tien 
seconden per zet bij krijgt. Gerekend met 60 
zetten kom je dan uit op zo'n twee uur per 
persoon per partij. Het grootste voordeel van 
dit nieuwe tempo is, dat je aan het eind van 
de partij niet door je vlag kan worden 
gejaagd, zoals dat bij het oude tempo bij de  
40e zet wel het geval was. Je hebt immers 
altijd weer 10 seconden voor een nieuwe zet. 
We hebben genoeg klokken om dit tempo 
ook voor de interne competitie te kunnen 
spelen. Het voorstel is dan ook dat we hier zo 
snel mogelijk aan wennen en het nieuwe 
speeltempo ook intern hanteren. Dit is dan 
ook per direct toegestaan. Mensen die nog 
niet kunnen of willen wennen aan het nieuwe 
tempo hebben tot nader order het vetorecht 
om te spelen met het oude tempo: 1 uur en 
45 minuten voor 40 zetten, met daarna een 
kwartier extra tijd voor de rest van de partij. Ik 
verwacht dat dit een bespreekpunt zal zijn op 
de volgende ledenvergadering. Voor nadere 

vragen en uitleg kunt u zich wenden tot de 
wedstrijdleiders. 
 
Instellingen voor de klokken zijn als volgt: 

DGT XL (de oude digitale klokken) 
06: ingesteld op 1:45 (40 zetten) + 15 
00: ingesteld op 1:50 + 10 sec. per zet 
 
DGT 2010 (de nieuwe digitale 
klokken) 
05: ingesteld op 1:45 (40 zetten) + 15 
18: ingesteld op 1:50 + 10 sec. per zet 

 
2. Het zwarte boekje 
Wanneer aan het eind van de avond de 
bardame wellicht al afgesloten heeft, is het 
nog altijd mogelijk om een drankje aan te 
schaffen. Het is op dat moment selfservice. 
Er wordt wel van je gevraagd om het aantal 
drankjes en je naam te noteren in het 
zogenaamde zwarte boekje, zodat de 
drankjes de volgende speelavond alsnog 
kunnen worden afgerekend. Het boekje zal 
tot het eind van de avond in de keuken 
liggen. 
  
Marcel van Oort

 

 
NK Bedrijvenschaak 

 
Wim Veelenturf, Jan Bulk en Marcel Schröer speelden mee met het NK bedrijvenschaak. Wim en 
Jan kwamen uit voor ABN-AMRO en Marcel voor IBM. Het toernooi werd gewonnen door 
newsaboutchess.com, voorheen schaaksite.nl 

 
 
 
Wim Veelenturf treedt aan tegen  
de kersverse Nederlands  
kampioen GM Dimitri Reinderman.  
Jan Bulk gaat het ook zwaar  
krijgen tegen Marc Erwich 
 
 

 
 
 
 
 


