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Indicatoren op groen!

door Olaf Cliteur

Aan mij de eer het eerste voorwoord te
schrijven van ons clubblad nieuwe stijl. Ons
clubblad,  meteen één van de vele
veranderingen die wij deze zomer
doorvoerden om de club op een aantal
facetten op een hoger plan te brengen. Met
Frans Smit aan het roer heb ik daar alle
vertrouwen in, het eerste (eigenlijk het
tweede al) resultaat ligt voor u. De kleur van
de omslag is altijd anders dan de jaren ervoor
en wordt meestal bij toeval bepaald. Zo ook
de kleur groen. We hadden hem al een tijd
niet meer gehad, Frans vond het gewoon een
mooie kleur en zo gebeurde het.

Nu, ongeveer een maand in het nieuwe
seizoen, is niet alleen ons clubblad groen
maar staan er ook ineens een heleboel
indicatoren op groen voor onze toekomst.
Allereerst onze basis; de opkomst op de
woensdagavond. De wedstrijdleiding en
indeling is reeds enkele weken in vertrouwde
handen van onze Gerie. Gemiddeld
schommelen we zo rond een opkomst van 25
spelers en dat is natuurlijk een meer dan
fantastische start, zeker wanneer je in
ogenschouw neemt dat dit aantal zonder
externe wedstrijden gerealiseerd werd! Wat
daarbij uiteraard de mooiste bijkomstigheid
is, is dat er ook weer nieuwe mensen de weg
naar De Poort weten te vinden. Eelco Niks en
Frits van Gelder zijn inmiddels lid en volop
actief bij De Raadsheer. Nogmaals hartelijk
welkom, veel schaaksuccessen toegewenst
maar vooral veel plezier en gezelligheid!

Wat ik verder als zeer positief ervaar zijn de
contacten met ES’80. Bijzonder fijne mensen,
die ook reeds op onze clubavond verschenen
en in mijn ogen ons schaakleven enorm
kunnen verrijken.

De goednieuws show is nog niet ten einde
want zondag 20 september braken we nog
een record en wel tijdens ons rapid
achtkampen-toernooi. Maar liefst 39
deelnemers lieten zich niet hinderen door de
autovrije zondag en de Dam tot Damloop en
kwamen naar ons gezellige clublokaal om te
schaken. Tot op heden zaten wij altijd zo
tussen de 28 en 31 deelnemers, dit
betekende dus een volle achtkamp meer dit
jaar. Ondanks dat had wedstrijdleider Harmen
de zaak volledig in de hand. Zijn verslag vindt

u elders in dit blad. 

Ik ga nog even verder want ook de
inschrijving voor het 2e Kattenburger Open
verloopt dusdanig dat wij 2,5 week voor de
aanvang van het toernooi reeds meer
deelnemers hebben dan vorig jaar en wij zelfs
al over het maximum aantal deelnemers aan
het spreken zijn.

Verder hebben we natuurlijk een drietal
nieuwe bestuurleden bereid gevonden zitting
te nemen in het Raadsheerbestuur, te weten:
Marcel Hoogesteger als secretaris, Harmen vd
Ploeg als penningmeester en Peter vd Beek
als algemeen commissielid. Charles Hartman
is niet nieuw in het bestuur maar wel nieuw
als materiaal- commissaris. Welkom allemaal
en natuurlijk de uittredende bestuursleden
Lex en André nogmaals dank voor de
afgelopen jaren! 

Buiten al dit geweld om bevorderde
Schaakmeester Leo zijn leerlingen tot stap 2,
opgepast dus ze komen eraan!  

Vanaf heden start ook de SGA-competitie en
gaan we met de twee hoogste teams onder
leiding van Peter Voets natuurlijk voor de
Champagne. Het derde gaat weer voor de
stunt, ook wel handhaving genoemd en ons
viertal kan zorgeloos ervaring opdoen en
wordt natuurlijk volgend seizoen gewoon
weer een achttal!

Ik weet zeker dat wij samen voor de nodige
successen gaan zorgen want

Raadsheren wij gaan niet opzij!

Een nieuwe jaargang, een nieuw

clubblad

door Frans Smit

Met trots presenteren wij hierbij ons nieuwe
clubblad. Dit blad staat in een prachtige
Raadsheertraditie. Sinds decennia kent De
Raadsheer een bloeiend magazine. De laatste
tijd dreigde daar enigszins de klad in te
komen. Aangezien een clubblad een
onmisbaar element is in ons clubleven willen
we bij deze die trend keren. 

Dit eerste nummer is in ieder geval goed
gevuld met een aantal gevarieerde bijdragen.
Het gaat altijd over de club, over het
schaakleven of over het schaken zelf. Het
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blad is ook een plek voor polemiek. De
redacteur zal daarin onafhankelijk oordelen
wat in het blad past, en wat niet. 

Overigens: die redacteur zal ook
onafhankelijke keuzes maken van het bestuur,
zoals een goede redactie betaamt. 

Nota bene: uiteraard is de schrijver de enige
die verantwoordelijk is voor de inhoud, de
redacteur is verantwoordelijk voor het besluit
om een artikel al of niet te plaatsen.

Natuurlijk: de redactie behoudt zich het recht
voor om stukken in te korten dan wel te
wijzigen om taalkundige redenen.

We beginnen met de intentie om vier of vijf
afleveringen te maken. De frequentie is nog
het meest afhankelijk van de bijdragen van
de leden zelf. Het eerste nummer geeft wat
dat betreft een positief beeld. Uiteraard geven
verschillende bestuursleden een overzicht van
de clubactiviteiten, zoals interne en externe
competitie, het verloop van de
ledenvergadering, toernooien etc. Maar
misschien nog belangrijker: een aantal leden
heeft op eigen initiatief een eigen bijdrage
geleverd. De redactie is daar uiteraard erg blij
mee en hoopt op nog meer in de volgende
afleveringen!

Het clubblad zal via drie kanalen verspreid
worden. Allereerst wordt het op papier aan de
leden gegeven. Dit is de traditionele, en wat
de redactie betreft de mooiste,
verschijningsvorm. Het blad wordt ook per e-
mail verstuurd in PDF-formaat. En het blad
wordt, in licht gewijzigde vorm (dat heeft te
maken met privacy-aspecten) gepubliceerd op
Internet via onze website
www.svderaadsheer.nl. Mocht je het nummer
niet willen ontvangen via e-mail of op papier,
wil je dat dan even laten weten aan de
redactie?

Waar zal deze nieuwe start ons brengen? In
ieder geval willen we dit seizoen een stevige
basis leggen voor de continuïteit van het blad.
En wat daarna komt, tsja, wie zal het zeggen?
Wie weet welke markten we nog kunnen
aanboren en welke verschijningsvormen we
nog kunnen bedenken! 

De redactie zint al tijdens (soms eenzame, in
het Diemerpark doorgebrachte)
brainstormsessies op contracten met Amazon

voor verschijning als e-book. Tevens wordt
gezinspeeld op overeenkomsten met Sanoma
over de uitgave van speciale
gepersonaliseerde glossies als  “LEO.”,

“ERIC.” en “HEIN.”. Uiteraard zal de website
daar dan ook bij betrokken worden, met
interactieve fora over het clubleven en
filmpjes van de wedstrijden met deskundig
commentaar van internationale coryfeeën. En
een digitaal themakanaal ligt dan niet ver in
het verschiet liggen. Het komt vanzelf op ons
af. 

Verloochenen we echter tegen die tijd dan
niet onze afkomst? Moeten we als het zover is
dan niet terug naar ons eigen stukje
authentieke zelf: de aloude broedplaats van
goed bedoelende en gezellige, voor het
merendeel uit watjes en patzers bestaande
Raadsheren wier gebrek aan faalangst vrijwel
altijd leidt tot blunders en groteske, zelden
tot groter zelfinzicht leidende, bespiegelingen
aan de bar?

Maar goed, laten we er eerst maar voor
zorgen dat het clubblad weer wordt wat het
zo lang geweest is: een lezenswaardig forum
voor alle Raadsheerleden en belangstellenden
waarin onze club centraal staat.

Om dit forum levend te houden, is kopij
nodig. Heb je meegedaan aan een toernooi,
wil je een partij bespreken, wil je een aspect
van het schaakleven beschouwen, wil je je
mening uiten, wil je (ik noem maar iets)
verslag doen van je etymologisch onderzoek
naar eigenaardige openingsnamen als the
Accelerated Dragon, the Reversed Rossolimo

Sicilian of De Versnelde Leeuw? Aarzel niet,
schrijf en lever in! Daarom geef ik nu de
inleverdatum voor het volgende nummer al:
we zien je bijdrage graag tegemoet voor 15

november 2009!

Tenslotte zij hier vermeld dat het clubblad
gemaakt is met behulp van Open Office. De
diagrammen zijn vervaardigd  met behulp van
http://www.apronus.com/chess/wbeditor.php.

Veel genoegen met dit eerste nummer, en
laat ik besluiten met onze yell uit de jaren
dertig van de vorige eeuw:

Hoog De Raadsheer!
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Rapidtoernooi groot succes

door Harmen van der Ploeg

Ons jaarlijkse Rapidtoernooi – alweer de 4e
editie - is op zondag 20 september een groot
succes geworden. Hoewel het toernooi
samenviel met de autoloze zondag, de dam-
tot-dam loop en het suikerfeest, deden er
maar liefst 39 schakers mee. Dat betekende
liefst  8 deelnemers meer dan vorig jaar. De
schakers werden op speelsterkte ingedeeld  in
5 groepen van 8 zodat er voor iedereen wat
te winnen was. Er werd dan ook hard
gestreden, zonder dat de gezelligheid uit het
oog werd verloren natuurlijk. Helaas was er
voor de aanwezige Raadsheren weinig succes;
slechts een 3e prijs was er voor hun
weggelegd. 

Dat er zoveel deelnemers zouden zijn, daar
zag het lange tijd niet naar uit. Twee dagen
voor het toernooi  stond de teller nog op 24,
maar dankzij een eindsprint waren op
zondagmorgen precies vier groepen gevuld.
Aangekomen bij de Poort werden we gelijk
opgezadeld met een (luxe)probleem in de
vorm van deelnemer 33, die op de bonnefooi
was gekomen. Omdat dat aantal echter
nauwelijks in te delen is, werd hij in eerste
instantie op de reservelijst gezet. Gelukkig
bleken er meer mensen op het idee gekomen
dat het een prima dag was voor een potje
schaak, dus de reservelijst werd spoedig zo
lang dat we een extra groep konden vormen.
Uiteindelijk bleef de teller dus steken op 39,
waaronder 8 mensen die onaangekondigd
kwamen binnen lopen.

In groep 1 leek de titelverdediger van vorig
jaar, Piet van der Weide, lange tijd op weg
naar prolongatie. Na 3 winstpartijen kwam de
klad er echter in en een half uit 2 betekende
na 5 rondes zelfs een 3e plaats achter Pim

Ydo en onze eigen Olaf Cliteur. Olaf kon die
goede start echter geen vervolg geven en
moest uiteindelijk genoegen nemen met een
overigens zeer verdienstelijke 3e plaats. Pim
Ydo verloor nog een keertje en daardoor
eindigde hij in punten gelijk met Piet van der
Weide, maar hij won op basis van Sonneborn-
Berger punten. De 2e Raadsheer in deze
groep, Frans Smit, kon geen potten breken en
eindigde met 2 punten op een 6e plaats.

Groep 2 leek in eerste instantie een
spannende aangelegenheid te worden – na 3
rondes waren er 6 koplopers – maar daarna
was ratingfavoriet Tobi Kooiman niet meer te
houden. Hij won in de laatste 4 rondes en
eindigde met 6 punten 1! punt voor de twee
nummers 2, Nico Weel en Jozef Vanis. De
enige Raadsheer in de groep was Hans
Radder, maar helaas wist hij slechts 1
schamel puntje te scoren.

Groep 3 was de minst spannende van alle
groepen. Partipan Groen In't Wout begon met
5 winstpartijen en omdat de anderen elkaar
punten afsnoepten, stond hij daarmee 2
punten los. Een nederlaag in ronde 6 tegen
Martin Rensen maakte het nog even
spannend, maar een remise in de laatste
ronde verzekerde hem van de toernooiwinst.
Martin werd uiteindelijk 2e. In deze groep
speelden 2 Raadsheren mee. Gerie
Opgenhaffen speelde lang mee om plaats 2,
maar 2 nederlagen in de laatste rondes,
brachten hem uiteindelijk plaats 5. Marcel
Hoogesteger probeerde een nieuw
openingsreportoire uit, maar bleek hier nog
onvoldoende mee vertrouwd. Met  1! punt
eindigde hij als achtste en laatste.

Groep 4 werd met duidelijke cijfers een prooi
voor de Rotterdamse Marcel Tillemans.
Slechts 2 remises diende hij af te staan en de
6 punten die hij scoorde waren natuurlijk
ruimschoots voldoende voor de winst. De
strijd om de andere ereplaatsen was
spannender met voor de laatste ronde nog 4
kanshebbers. Uiteindelijk ging de tweede
plaats naar Anneke Schol, terwijl Hans Kuyper
nipt de 3e plaats greep. In deze groep deden
helaas geen Raadsheren mee.

Groep 5 kende als enige groep een winnaar
zonder puntverlies. Jos van Walstijn wist in
deze groep van 7 alle zes zijn partijen te
winnen. Hij versloeg dus al zijn concurrenten
waaronder de nummers twee, Jaap Limmen
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(5 punten) en drie, Henny Heima (4 punten).
Opvallend in deze groep was de heftige strijd,
waardoor geen enkele partij remise werd.
Ook in deze groep helaas geen Raadsheren.

Samenvattend was het dus een druk bezocht
en bovenal gezellig toernooi. Op naar het
eerste toernooi-lustrum volgend jaar!

De eindstanden:

Groep 1
1 Pim Ydo 5!
2 Piet van der Weide 5!
3 Olaf Cliteur 4
4 Bert Gijsbers 4
5 Harold de Boer 3
6 Cas Zwaneveld 2

Frans Smit
Roel van Duijn

Groep 2
1 Tobi Kooiman 6
2 Jozef Vanis 4!
3 Nico Weel 4!
4 Gaston Merkx 4
5 Sander Tigelaar 3!
6 Jan Schol 2!
7 Peter van Schee 2
8 Hans Radder 1

Groep 3
1 Partipan Groen In 't Wout 5!
2 Martin Rensen 4
3 Arie Luca 4
4 Henk Plantfeber 4
5 Klaas Been 3

Gerie Opgenhaffen
Paul van Sonderen

8 Marcel Hoogesteger 1!

Groep 4
1 Marcel Tillemans 6
2 Anneke Schol 4!
3 Hans Kuyper 4
4 Ruud Neumeyer 4
5 Peter Elisen 3!

Wim de Groot
7 Ton Reijntjes 1!
8 Edward Geerts 1

Groep 5
1 Jos van Walstijn 6 (uit 6)
2 Jaap Limmen 5
3 Henny Heima 4
4 Jord Hendriks 2

Jos Kraay
6 Ruud Schiltmeyer 1

Raymond Chin-a-Loi
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De interne competitie 

door Gerie Opgenhaffen 

Het seizoen is weer begonnen en dus ook de
interne competitie. En hoe! Goed, we zijn pas
vier ronden onderweg als ik dit schrijf, maar
de opkomst is tot nu toe heel erg goed.
Afgelopen woensdag, 23 september, waren er
zelfs 30 mensen aan het schaken! Als dat zo
blijft dan gaan we een heel mooi seizoen
tegemoet. Dat komt ook omdat we een aantal
nieuwe leden hebben en ook mensen die even
komen kijken of ze het leuk vinden bij ons.
Nou, dat moet toch haast wel? 

nieuwe gezichten
Eelco Niks, die ons vorig jaar leerde kende bij
het Kattenburg Open, is lid geworden en
inmiddels ook geweest. Volgende week speelt
hij voor het eerst extern mee met het
tweede. Frits van Gelder kwam de eerste
avond binnenlopen en hij is gelijk lid
geworden. Woensdag waren er ook vier
mensen van Es ’80 die een partij kwamen
spelen: Robert Schalenkamp, Marie
Boomgaard, Frank Steensma en Alfred
Vellekoop. En verder kwamen Jord Hendriks,
Hans Bouw en Emiel Lüttgen de sfeer eens
proeven. Hopelijk is ze die bevallen.

nieuwe en oude competitiezaken
De interne competitie wordt ook dit jaar weer
ingedeeld door gebruik te maken van het
Keizer-systeem. Hoe dit ook al weer werkt en
wat de kenmerken ervan zijn valt terug te
lezen in het stukje van Corneel, elders in dit
blad. En net als vorig seizoen is het seizoen
onderverdeeld in drie perioden: twee van elf
en één van acht ronden. Ook de zeskampen
gaan weer georganiseerd worden (dit keer
door Hans Radder), net als de rapid-avonden
en de strijd om de Raadsheer-cup (een
knockout-competitie met een tijdshandicap
voor mensen uit hogere groepen). Op de
eerste woensdag van 2010 wordt het
jaarlijkse snelschaak-kampioenschap
georganiseerd. En misschien vergeet ik nog
wel wat.

Nieuw is dat je dit seizoen tegen mijn gezicht
moet aankijken als indeler van de interne
competitie. Let wel: Corneel blijft interne
wedstrijdleider binnen het bestuur, maar ik
zal in principe indelen. Nu kan ik niet altijd,
maar gelukkig hebben twee mensen zich
bereid verklaard om in dat geval in te delen:
Marcel en Harmen. Dat moet dus goed gaan.

Alleen spelen we alle drie in het tweede; als
dit team thuis speelt dus graag even enige
medewerking voor een vlotte indeling. De
eerste drie ronden zijn dit jaar Zwitsers
ingedeeld; vanaf nu is het weer gewoon
Keizer wat de klok slaat.

Zoals in de ledenvergadering afgesproken
willen we zo veel mogelijk op tijd met de
interne partijen beginnen. Dat betekent dat
iedereen verzocht wordt om vóór 20.00 uur
aanwezig te zijn of even opgebeld te hebben
dat je eraan komt. Dat kan via het nummer
van de Poort: 020-6267844 vanaf 19.00 uur.
Als je dat niet doet, loop je echt het risico niet
ingedeeld te worden. Overigens kan het
sowieso wel eens voorkomen dat we oneven
zijn en dat je daardoor een vrije ronde krijgt.
Dat is vervelend, maar er valt weinig aan te
doen. Het is immers niet de bedoeling dat
steeds dezelfde mensen niet kunnen spelen. 

nieuwe koploper
Ondertussen is het nieuwe seizoen nu dus
vier ronden aan de gang. En één persoon
heeft tot nu toe 4 uit 4 gehaald: niemand
minder dan Harmen van der Ploeg! Harmen is
nu dan ook de leider van het algemeen
klassement. En dat heeft hij verdiend ook,
want hij won onder meer van Ramon en
Mustapha. Misschien is hij getergd doordat hij
dit jaar in groep 2 speelt; het zal je niet
verbazen dat hij deze groep ook leidt.
Harmen is niet de enige die alle ronden
speelde: dat deden maar liefst 16 mensen. En
er wordt op hem gejaagd. De jacht wordt
geleid door Frans, die dit jaar serieuze
plannen heeft. Met op dit moment verder nog
Mustapha, Olaf, Marcel en André in de
jachtgroep ziet het ernaar uit dat het een leuk
en spannend seizoen gaat worden. 

Groep 2 wordt uiteraard geleid door Harmen;
verder is de stand vooralsnog wat al te sterk
vertekend door de Keizerpunten. Dat zal
anders worden als de zes keer dat iemand bij
niet opkomen 1/3 van de eigen waarde krijgt
(zie stukje van Corneel) opgebruikt zijn.

De verreweg grootste groep is groep 3. Hierin
kwamen ook de meeste nieuwe deelnemers
terecht. Hein staat knap bovenaan, al is dat
beeld wat vertekend. Frits en Maarten zijn in
ieder geval vast van plan om daar nog
aanspraak op te maken en zij zullen vast niet
de enigen zijn.
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Het nieuwe seizoen is dus erg goed gestart.
Laten we hopen en ervoor zorgen dat dat zo
blijft. Want, om voorzitter Olaf aan te halen:
de wegblijvers hebben geen gelijk.

Standen per groep
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Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al

1Harmen van der Ploeg 2 302 87 4 4 0 0 100 7,5 7,5 01Z

2Frans Smit  1 241,5 86 4 3 1 0 87,5 9,5 8 01W

3Mustapha Yahia 1 192 85 4 3 0 1 75 8,5 4,5 01W

4Olaf Cliteur 1 186,5 84 4 2 2 0 75 6,5 4 22W

5Marcel Hoogesteger 1 185 83 4 3 0 1 75 7,5 4 01Z

6André de Roo 1 174,5 82 4 2 2 0 75 8,5 5,25 01Z

7Ali Kemal Emecen 2 150 81 1 1 0 0 100 1,5 1,5 -1 1Z

8Hein van der Kroon 3 141 80 2 1 0 1 50 5 2 01W

9Anjo Vlug 2 132,83 79 2 0 2 0 50 3 1,5 01Z

10 Ton van Garderen 2 120 78 1 1 0 0 100 0,5 0,5 -1 1Z

11 Frits van Gelder 3 119 77 4 2 0 2 50 6 1 01Z

12 Hans  Radder 1 118,33 76 3 1 1 1 50 6 2,25 -1 1Z

13 Maarten van Loggem 3 117,5 75 3 1 1 1 50 5,5 1 12W

14 Edzard Lisser 3 105 74 1 1 0 0 100 0 0 11W

15 Gerie Opgenhaffen 1 99,5 73 4 1 2 1 50 5 1,75 01W

16 Luc Scheepmaker 2 97,33 72 0 0 0 0 0 0 0 0   -

17 Simon Bouwhuis  3 96 71 4 0 3 1 37,5 7 2 01Z

18 Henk bij de Vaate 1 89,33 70 0 0 0 0 0 0 0 0   -

19 Jord Hendriks 3 89 69 1 1 0 0 100 0 0 11W

20 Eelco Niks 2 88 68 1 1 0 0 100 0 0 -1 1Z

21 Ron van Dijk 1 88 67 0 0 0 0 0 0 0 0   -

22 Hans Mantel 3 86,67 66 0 0 0 0 0 0 0 0   -

23 Robert Schalekamp 3 86 65 1 1 0 0 100 0 0 -1 1Z

24 Henri Amand 1 85,33 64 0 0 0 0 0 0 0 0   -

25 Marc Souren 3 84 63 0 0 0 0 0 0 0 0   -

26 Alfred Vellekoop 3 83 62 1 1 0 0 100 0,5 0,5 11W

27 Johan Dijkman 3 82,67 61 0 0 0 0 0 0 0 0   -

28 Tony Slengard 2 81,5 60 4 1 1 2 37,5 6 1,25 01W

29 Henk Weeling 3 81,33 59 0 0 0 0 0 0 0 0   -

30 Rob Visser 2 80 58 0 0 0 0 0 0 0 0   -

31 Leo Oomens 2 79,5 57 4 1 1 2 37,5 5,5 0,75 01W

32 Henny Wasmoeth 1 78,67 56 0 0 0 0 0 0 0 0   -

33 Wim van Vugt 1 76 55 0 0 0 0 0 0 0 0   -

34 Jaap Schrickx 3 74,67 54 0 0 0 0 0 0 0 0   -

35 Peter Bosschieter 2 73,33 53 0 0 0 0 0 0 0 0   -

36 Paul Hanegraaf 2 72 52 0 0 0 0 0 0 0 0   -

37 Lex van der Wal 1 71 51 4 2 0 2 50 9 3 22W

38 Theo Breidenbach 3 70,67 50 0 0 0 0 0 0 0 0   -

39 Ben Kamp 3 69,33 49 0 0 0 0 0 0 0 0   -

40 Corneel Simoons 2 69 48 3 0 1 2 16,7 6,5 1 -1 2Z

41 Peter Voets 2 67 47 4 2 0 2 50 6,5 1 01W

42 Gerard van Heffen 3 66,67 46 0 0 0 0 0 0 0 0   -

43 Sieger Steeman 3 65,33 45 0 0 0 0 0 0 0 0   -

44 Ramon van Beemdelust 1 62,67 44 3 1 0 2 33,3 7,5 1,5 12W

45 Frans Altena 3 62,67 43 0 0 0 0 0 0 0 0   -

46 Lida Bouwhuis 3 61,33 42 0 0 0 0 0 0 0 0   -

47 Stephan Geuljans 1 58,67 41 0 0 0 0 0 0 0 0   -

48 Eric Mol 2 53 40 2 1 0 1 50 3 0 01Z

49 Hans Bouw 3 43 39 1 0 0 1 0 1 0 11W

50 Peter van de Beek 3 41 38 4 0 1 3 12,5 5 0,75 01Z

51 Frank Steensma 2 40 37 1 0 0 1 0 1,5 0 -1 1Z

52 Marie Boomgaard 3 37 36 1 0 0 1 0 1 0 -1 1Z

53 Cilia van der Kamp 3 34 35 4 1 0 3 25 7 0 -2 2Z

54 Emiel Lüttgen 3 34 34 1 0 0 1 0 1 0 -1 1Z

55 Annelies Visser 3 32 33 2 0 0 2 0 3 0 01W

Groep 1

1 Frans Smit

2 Mustapha Yahia

3 Olaf Cliteur

4 Marcel Hoogesteger

5 André de Roo

6 Hans Radder

7 Gerie Opgenhaffen

8 Henk Bij de Vaate

9 Ron van Dijk

10 Henri Amand

11 Henny Wasmoeth

12 Wim van Vugt

13 Lex van der Wal

Groep 2

1 Harmen van der Ploeg

2 Ali Emecen

3 Anjo Vlug

4 Ton van Garderen

5 Luc Scheepmaker

6 Eelco Niks

7 Tony Slengard

8 Rob Visser

9 Leo Oomens

10 Peter Bosschieter

11 Paul Hanegraaf

12 Corneel Simoons

13 Peter Voets

14 Eric Mol

Groep 3

1 Hein van der Kroon

2 Frits van Gelder 

3 Maarten van Loggem

4 Edzard Lisser

5 Simon Bouwhuis

6 Jord Hendriks

7 Hans Mantel

8 Robert Schalenkamp

9 Marc Souren

10 Alfred Vellekoop

11 Johan Dijkman

12 Henk Weeling

13 Jaap Schrickx

14 Theo Breidenbach

15 Ben Kamp

16 Gerard van Heffen

17 Sieger Steeman

18 Frans Altena

19 Lida Bouwhuis

20 Hans Bouw

21 Peter van de Beek

22 Marie Boomgaard

23 Cilia van der Kamp



Remise

door Eric Mol

Het komt zelden voor dat ik remise speel. Dus
verlies ik op eigen kracht of speel ik een partij
die, op eigen kracht of door vijandelijk
gestuntel, in winst eindigt.

Evenwel, een remisepartij kan, na wederzijds
gezweet, vrees en hoop, toch een voldaan
gevoel opleveren. Hoewel - bij huiselijk
naspelen blijkt vaak dat eenvoudige winst
zelfs voor een kreukel als ik een fluitje van
een cent was geweest.

Het volgende gedicht op schaakgebied
raadselt echter op een manier door de regels,
waarbij de dichter-himself en passant de weg
leek kwijt te zijn… 

R e m i s e 

Het groezelig ivoren spel
waarmee ik elke dag opnieuw

moet schaken, is een platte hel.
Ik speel alleen – mijn tegenstanders
zijn verdwenen in de zwarte velden,
en passant geslagen door de klok –

ik hoor zijn vuile tikken wel.

Het ergste is nog dat ik nooit
verliezen kan, mijn eindspel

werd een platgetreden zebrapad,
ik ken mijn diepste hinderlagen
als geen ander, elke slag is mij,
er komt geen zet voorbij die ik

niet uren terug voorzag.

En elke dag leer ik mezelf
weer mores op het ebbenhout.

Ik sloop mijn torens, offer dames,
keel pionnen, slacht een paard,
ik ben een droeve witte koning

met een knarsend zwaard
van onmacht, aan een leeg banket –

Wie doet mij een tegenzet.

De externe competitie 

door Frans Smit

We gaan net als vorig jaar de externe
competitie in met vier teams. En al die teams
spelen in dezelfde klasse als vorig jaar.
Betekent deze stilstand een achteruitgang?
Nee, wat mij betreft niet. De Raadsheer
stabiliseert zich na een periode van
achteruitgang. Dat is mooi. En vanaf nu kan
het alleen maar weer bergopwaarts gaan,
zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. In
de komende nummers zal het wel en wee van
onze teams uitgebreid belicht worden in dit
clubblad. En vergeet ook niet dat op onze
website www.svderaadsheer.nl en op de
website van de SGA
www.schaakbondgrootamsterdam.nl
regelmatig het laatste nieuws te lezen zal
zijn. Hier treffen jullie alvast een overzicht
aan van de teams en de speeldata. Daarbij
beginnen we met het vierde. 

Het vierde is een viertal en speelt derhalve in
de viertallencompetitie. Dat is een achtkamp
die speciaal in het leven is geroepen om
lekker te kunnen schaken op een
laagdrempelig niveau. Het is dus een ideale
manier om kennis te maken met het
competitieschaak in teamverband. Het vierde
heeft een nieuwe teamleider: Simon
Bouwhuis zal als (hoofdzakelijk non-playing)
captain het team gaan bestieren. De
samenstelling van het team zal waarschijnlijk
wisselend zijn gedurende het seizoen, maar
we hebben de volgende Raadsheerleden
opgegeven: Charles Hartman, Peter van de
Beek, Annelies Visser, Maarten van Loggem
en Simon Bouwhuis. De doelstelling voor dit
team is: lekker schaken in teamverband
zonder druk van promotiedrift of
degradatieangst. Het vierde speelt op de
volgende datums:
di 13/10 Pion 4 - Raadsheer 4
wo 11/11 Raadsheer 4 - Boven IJ 5
vr 11/12 Chaturanga 2 - Raadsheer 4
vr 15/01 ENPS 5 - Raadsheer 4
do 18/02 Es ’80 1 - Raadsheer 1
ma 29/03 ZZ 2 - Raadsheer 4
wo 28/04 Raadsheer 4 - TOG 1

Het derde team handhaafde zich vorig seizoen
knap in de tweede klasse. Dit jaar is het
ingedeeld in 2D. Net als vorig jaar is Harmen

van der Ploeg teamleider. Harmen is door de
wol geverfd als Raadsheer-coryfee en ook als
teamleider heeft hij al menige storm
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doorstaan. Ik hoop dat dit af zal stralen op de
prestaties en de sfeer van het derde. De
doelstelling van het derde is: handhaving. In
het team staan de volgende Raadsheren
opgesteld: Ton van Garderen, Ali Emecen, Luc
Scheepmaker, Dick Beijne, Peter Voets, Eric
Mol, Anjo Vlug en Rob Visser. De speeldata
zijn:
wo 21/10 Raadsheer 3 - Zukertort 6
ma 16/11 VAS 8 - Raadsheer 3
wo 16/12 Raadsheer 3 - ENPS 2
di 02/02 Caissa 10 - Raadsheer 3
wo 10/03 Raadsheer 3 - Pion 2
wo 07/04 Raadsheer 3 - Boven IJ 4
ma 10/05 Tal/DCG 4 - Raadsheer 3

Voor het tweede mag de lat wat hoger liggen.
Het speelt in 2C. Net als vorig jaar zal Peter

Voets teamleider zijn. De doelstelling van het
tweede is: meedraaien in de top en proberen
te promoveren. In het tweede staan de
volgende Raadsheren opgesteld: Corneel
Simoons, Lex van der Wal, Andre de Roo,
Wim van Vugt, Gerie Opgenhaffen, Eelco
Niks, Marcel Hoogesteger, Harmen van der
Ploeg en Henny Wasmoeth. De speeldata zijn:
wo 30/09 Raadsheer 2 - Pegasus 1
do 29/10 Probleem 3 - Raadsheer 2
wo 25/11 Raadsheer 2 - Amstel 2
ma 04/01 VAS 7 - Raadsheer 2
wo 10/02 Raadsheer 2 - Almere 3
di 16/03 Pion 1 - Raadsheer 2
wo 14/04 Raadsheer 2 - Caissa 11

Tenslotte het eerste team. Dat speelt in 1A.
Over dit team kan ik kort zijn. Er is maar één
acceptabel resultaat: promotie. Dat zal
moeten gaan gebeuren met wederom Peter

Voets als teamleider. De ijzersterke
samenstelling van het team is als volgt:  Hans
Radder, Ramon van Beemdelust, Henk bij de
Vaate, Olaf Cliteur, Stephan Geuljans, Mustafa
Yahia, Henri Amand en Frans Smit. De
speeldata zijn:
wo 07/10 Raadsheer 1 - Probleem 2
di 03/11 Caissa 8 - Raadsheer 1
wo 02/12 Raadsheer 1 - Boven IJ 2
wo 13/01 Raadsheer 1 - Isolani 1
do 18/02 Es ’80 1 - Raadsheer 1
wo 24/03 Raadsheer 1 - VAS 5
ma 19/04 Fischer Z 2 - Raadsheer 1

In het clubblad zullen Simon, Harmen, Marcel
en ik verslag doen van de wedstrijden.

Tenslotte: noteer svp de datums en licht bij

verhindering tijdig je teamleider in!!

Herinneringen aan Rob Hartoch

door Maarten van Loggem

Wat is er nog niet geschreven over Rob
Hartoch in de necrologieën naar aanleiding
van zijn dood eind mei 2009?
Die persberichten hebben in elk geval een
vraag opgeroepen. Hier lees je dat hij uit
1947 was, elders uit 1948 en al googlelend
kom je weer bij de zelfde tegenstrijdige
berichten zodat niet duidelijk is of hij nu 61
dan wel 62 was.
Zijn niet geringe lichaamsopvang. Wonderlijk
genoeg – ik ontmoette hem een jaar of wat
wekelijks als kroeggenoot – heb ik hem nooit
zien eten en daar wilde hij maar één ding
over kwijt: soep. Hij at slechts soep en dat
deed hij thuis. Hij zwoor erbij en over dat
overgewicht maakte hij zich geen zorgen
omdat de dokter zei dat zijn cholesterol dik in
orde was en omdat hij te fiets de hele stad
met gemak rondkwam. 
Zijn favoriete drank. Nuchter was Rob een zeg
maar gerust een stugge man. Maar na een
paar van zijn geliefde rum-cola’s werd hij
zonder meer een aimabel mens. Dat zijn lever
het daar uiteindelijk niet mee eens was kun je
zonder mee tragisch noemen.
Zijn rol als voetbalscheids, naar verluidt altijd
vanaf de middenstip fluitend.
Hij was kort wat zwaarmoedig nadat ze hem
er bij het Parool uitgewerkt hadden en een
enkele keer liet hij merken het toch wel
jammer te vinden dat hij zijn schaaktalent
niet optimaal had kunnen gebruiken, maar
verder heb ik het er daar aan de bar niet over
zijn schakersleven met hem gehad. Het zou
ook een wat te eenzijdig gesprek geworden
zijn, hij had er immers echt verstand van.
Gelukkig ligt dat met voetbal anders, daar
heeft iedereen verstand van, ook ik, zeker na
een paar tripels. Mijn stokpaardje was dat de
buitenspelregel afgeschaft diende te worden.
Wilden we immers niet allemaal het scoren
bevorderen? Waar zie je het leukste voetbal?
Bij de jeugd onder 18 en zelfs bij de dames.
Komen die jongelui dan in de hogere
profregionen, leren ze als eerste
verdedigingen dicht te timmeren met behulp
van de buitenspelval en is er niks meer aan. 
Rob, aimabel als hij was, knikte dan
welwillend. “Buitenspel afschaffen? Dat zou
kunnen, dat zou kunnen”, sprak hij dan.
Al is het voor het verkeerde forum, ik doe nog
maar eens een oproep. En voor de
samenstelling van dat voedzame soepje, kun
je misschien bij Hetty, zijn vriendin terecht.
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Eindstand Zomercompetitie

door Gerie Opgenhaffen

Het begint pas tegen het einde. 

Deel I: Pionnenheld Nikolaj Grigorjev

Een reis door het eindspel met Frans Smit

Bij de start van de reis
Het is ongeveer 25 jaar te laat maar ik heb
nu toch eindelijk begrepen dat je pas goed
kunt schaken als je het eindspel beheerst. De
vorige kwart eeuw moet ik dus maar
beschouwen als een valse start. Ik heb
gelukkig nog de kans om een tweede begin te
maken. Die mogelijkheid wordt helaas wel
beperkt door een serieus gebrek aan tijd. Er
is altijd wel iets dat je dreigt weg te houden
van de werkelijk belangrijke dingen in het
leven.

Pas als je je diepgaand bezighoudt met het
eindspel dringt het tot je door hoe nietig een
mens is. Hoe minder stukken er op het bord
staan, des te onverbiddelijker wordt je
onmacht duidelijk. Er is nu zoveel afgeruild en
nog begrijp je het niet? Er staan maar 4
pionnen, een loper en een paard op het bord
en nog is het te moeilijk voor je? Je wikkelt af
naar een gewonnen eindspel met 2 pionnen
meer? Dat had je gedacht! Die twee pionnen
staan je plotseling zo in de weg dat je blij
mag zijn dat het remise wordt. En dat remise-
eindspel dat je denkt te bereiken, blijkt in
werkelijkheid direct verliezend te zijn.

Je kunt dit zwelgen in eigen stumperigheid
gelukkig ook omdraaien. De schoonheid van
het eindspel ligt in de paradox dat alles
moeilijker wordt naarmate het simpeler lijkt.
En die schoonheid is zo groot en zo complex
dat je alleen maar kunt concluderen dat je
het juiste spel hebt gekozen om je je een
leven lang mee te vermaken. Bovendien: het
zijn neem ik aan toch mensen geweest die dit
spel hebben uitgevonden. Dus wie weet
hoeven we ons toch niet zo nietig en
onmachtig te voelen.

In dit seizoen wil ik de lezer meevoeren naar
beroemde en minder beroemde eindspelen.
Het gaat me daarbij om het plezier in het
eindspel. En als we er wat van leren dan is
dat natuurlijk een mooi neveneffect.

Nikolay Grigoriev, meester van het

pionneneindspel
Laat ik de lat meteen behoorlijk hoog leggen
en me op HBO-niveau begeven. Althans, zo
begrijp ik de titel van het boek dat ik al zo'n
25 jaar in huis heb: Hogeschool van het
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1Olaf Cliteur 5,5 - 7

2Gerie Opgenhaffen 5,5 - 7

3Peter de Casparis 5,5 - 8

4Tony Slengard 4 - 5

5 Leo Oomens 3,5 - 6

6Marcel Hoogesteger 3 - 3

7Dick Beijne 3 - 5

8Corneel Simoons 3 - 6

Peter de Leeuwe 3 - 6

10 Iwan Zwanenbeek 2,5 - 5

11 Hans Looman 2 - 3

12 Charles Hartman 2 - 5

Hein van der Kroon 2 - 5

14 Harmen van der Ploeg 1,5 - 2

Arpad Hamaker 1,5 - 2

16 André de Roo 1,5 - 3

17 Ali Emecen 1,5 - 4

18 Dick Paulis 1 - 1

Jop Dekker 1 - 1

Lex van der Wal 1 - 1

21 Justus Dolleman 1 - 2

Mischa de Rue 1 - 2

23 Eric Mol 1 - 3

Leonardo van Manen 1 - 3

25 Ben Duivenvoorden 1 - 5

Henk Weeling 1 - 5

Peter Voets 1 - 5

28 Frans Smit 0,5 - 1

Jonathan Wolfswinkel 0,5 - 1

Lennart van Oirschot 0,5 - 1

Rob Gallenkamp 0,5 - 1

32 Simon Bouwhuis 0,5 - 4

33 Annelies Visser 0 - 1

Arjan Bodewes 0 - 1

Bawer Oztürk 0 - 1

David Kleeman 0 - 1

Eelco Niks 0 - 1



Eindspel van onze eigen Prof. Dr. Max Euwe.
Het is een boek waarin klassieke voorbeelden
worden gegeven van typische en verrassende
wendingen. De hooggeleerde Euwe neemt ons
allereerst mee naar de wereld van
pionneneindspelen. Dat doet hij door Nikolay
Grigoriev te introduceren. 

Grigoriev werd geboren in Moskou in 1895 en
stierf daar in 1938. Hij was een sterke
competitieschaker: vier keer was hij
kampioen van de Russische hoofdstad. Het
meest bekend is hij als eindspelcomponist. Hij
maakte meer dan 300 studies. Daarvan zijn
zijn studies van pionneneindspelen het meest
bekend. Ze zijn zeer instructief en prachtig
om na te spelen. 

Euwe tracht ons op HBO-niveau te brengen
door de volgende eindspelstudie van Grigoriev
met ons door te nemen.

Wit begint en wint

Deze stelling bevat vier pionnen en twee
koningen. Simpeler kan het toch niet zijn zou
je denken. Mis. Deze stelling bevat al een
grote hoeveelheid finesses. Laten we ons
beperken tot wat Euwe ons aangeeft (zijn
opmerkingen staan hieronder tussen
aanhalingstekens). 

1. b2-b4 , …
“Het is duidelijk, dat wit na 1. … ab4x 2. a5
wint, aangezien zijn pion dame met schaak
haalt. De zwarte pionnen staan weliswaar
even ver van het promotieveld als de witte,
maar zwart moet om een zijner pionnen de
doortocht te verschaffen een tempo verliezen:
2. …, b3 3. a6, b2 4. Kc2, f3 5. a7, f2 6.
a8D+ enz. “

1. … , Kf8-e7

2. b4-b5 , …
Als wit op a5 slaat dan zet zwart zijn koning

op d7 en staat hij in het kwadrant. Ofwel: de
koning staat altijd dicht bij genoeg om de
pionnen te stoppen. De witte zet is dus de
enige om op winst te spelen (FS).

2. … , Ke7-d6

“Het lijkt nu alsof het spel al uit is. Wit heeft
een gedekte vrijpion, die de zwarte koning
bindt, zodat de witte koning de zwarte f-pion
ongestoord zal veroveren en dan gemakkelijk
kan winnen. Dit is echter niet zo.”

3. Kd2-e2 , Kd6-e6
4. Ke2-f3 , Ke6-e5

Nu kan zwart zowel zijn vrijpion op f4 dekken
als de promotie van de witte b-pion
verhinderen! Wit moet dus om te winnen een
andere methode gaan volgen. Hij
zorgt ervoor dat zowel de b- als de f-pion
promoveren.

5. Kf3–g4 , Ke5-e4
6. b5-b6 , f4-f3
7. Kg4-g3 , Ke4-e3

“De inlassing van deze twee koningszetten is
volslagen onbelangrijk voor het pionnen-
eindspel, maar in het dame-eindspel, dat
spoedig volgt, spelen nu juist deze zetten
een beslissende rol.”

8. b6-b7 , f3-f2
9. b7-b8D , f2-f1D

“In deze stelling wint wit geforceerd.
Ongelooflijk, maar toch waar”.
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10.Db8-e5+ , Ke3-d2
Via schaakjes kan wit er altijd voor zorgen
dat de zwarte pion wordt veroverd en de
dames worden afgeruild, waarna de pion op
a4 promoveert tot dame. Zwart kan nu ook
niet naar d3 want dan verliest hij zijn dame
meteen via 11. Db5+

11.De5xa5+ , Kd2-d1
12.Da5-d5+ , Kd1-e1
13.Dd5-e4+ en wint

Dit is de eindstelling, als zwart naar d2 gaat
dan ruilt wit dames op via schaak op g2 en 
als zwart naar d1 gaat dan gebeurt hetzelfde
via een schaak op b1.

Je ziet hier dus dat je bij pionneneindspelen
altijd zo ver moet rekenen dat je ook weet
wat er gebeurt als pionnen promoveren.

Verwijzingen naar het internet
Een leuke website over pionneneindspelen is
http://completepawn.blog-city.com. 
Een prachtige website is
http://www.jmrw.com/Chess/Grigoriev/base.
htm, met aantal studies van Grigorjev,
geillustreerd met schilderijen van tijdgenoot
Kazimir Malevich. De website kent ook studies
van een groot aantal andere componisten. 

DE INDELINGSPRINCIPES VAN HET

KEIZERSYSTEEM

door Corneel Simoons

Deze principes kan men op twee manieren
proberen te verduidelijken. Ofwel men geeft
een lijst van regels, ofwel men vertelt een
globaal verhaaltje over hoe het gewoonlijk
gaat. Hier kies ik voor de tweede optie.
Helaas zal ik daarbij niet kunnen vermijden
het ‘gedrag’ van het computerprogramma af
en toe te beschrijven in meestal voor mensen
gereserveerde termen. De helderheid gaat
hier ten koste van de logische zuiverheid.

De eerste drie rondes van de interne
competitie wordt er trouwens ingedeeld
volgens Zwitsers op rating. Wij menen dat zo
de kaarten voor een nieuw seizoen beter
worden geschud dan wanneer men direct
weer met het Keizersysteem op basis van de
resultaten van het vorige seizoen begint.
Hierna worden de spelers in een Keizerlijstje
gezet met Keizerwaarde van hoog naar laag
(de laagste heeft een Keizerwaarde boven
nul).En nu doet het programma het, altijd van
boven naar beneden werkend. Dat wil
zeggen: de hoogst geplaatste wordt
gekoppeld aan de eerstvolgende die niet door
simpele regels ‘niet mag’.  Deze regels zijn:
1. Twee spelers mogen nooit meer dan één
keer per periode tegen elkaar spelen (rondes
1 t/m 11 vormen periode 1, 12 t/m 22
periode 2 en 23 t/m slotronde 3). Hierbij
moeten ook de kleuren per periode steeds
omgedraaid worden.
2. Niemand mag meer dan 3 keer achtereen
wit of meer dan twee keer achtereen zwart
hebben (dus als nummer 3 en 5 de hoogst
aanwezigen zijn, maar 3 heeft 3x wit gehad
en 5 ook, dan gaat het programma nummer
6, 7 enz. onderzoeken als tegenstander van
3).
3. Niemand mag meer dan 2 keer vaker wit
dan zwart of 2 keer vaker zwart dan wit
hebben.

Verder geeft het programma 1/3 van de eigen
waarde bij afwezigheid zonder
clubgerelateerde redenen. Dit is gelimiteerd
tot 6 keer per seizoen (vanaf de 7e keer
worden deze punten dus niet meer
toegekend). Bij afwezigheid met
clubgerelateerde redenen (b.v. extern spelen,
teamleiderfuncties, Raadsheercup m.u.v.
ronde 1, vertegenwoordiging van
clubbelangen elders en oneven zijn) geeft het
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programma 2/3 van de eigen waarde.

Maar levert dit nou nooit onredelijke
indelingen op? Tja, soms komt er wel iets
raars uit en nu hebben we het niet over
mensen die zeuren dat ze al twee keer achter
elkaar moeilijke of vervelende tegenstanders
hebben gehad. Onderschat echter de
redelijkheid van de programmatuur van het
Keizersysteem niet. Op de lange duur zal het
geheel goed gebalanceerd blijken te zijn, bij
een normale opkomst althans. En hier raken
we aan een heikel punt. Het Keizersysteem is
ooit gemaakt voor (niet al te grote) clubs met
een relatief hoog opkomstgemiddelde. Zo’n
club zijn wij niet. Dus ja, er kunnen dan rare
dingen voorkomen, die je liever zou willen
vermijden.

Ingrijpen van de wedstrijdleider dan maar?
Ja, wij denken dat dat soms wel kan, al
moeten we uiterst voorzichtig blijven. Het
eerste soort gevallen hiervan is voor de hand
liggend. Speler A (zeg rating 1950) is een half
jaar niet geweest en dreigt ingedeeld te
worden tegen speler B (zeg rating 1450) die
toch al zo’n moeilijk half jaar heeft gehad.
Tja, is dat nou leuk? Voor één van beiden?

Type twee ligt ingewikkelder. De indeler wordt
nogal eens benaderd door vrienden/innen die
graag nog eens tegen elkaar willen spelen.
Geen probleem lijkt ons mits er maar geen
enkele ernstige vertekening van het
competitieverloop dreigt. Niet makkelijk te
beoordelen vóór bijna het einde van een
competitieperiode.

En dan zijn er nog twee situaties waarin de
wedstrijdleiding niet alleen mag, maar zelfs
moet ingrijpen met voorkeurspartijen:
a. Nieuwe leden tijdens het seizoen. Eerste
drie ronden handmatig indelen, rekening
houdend met de rating, lijkt ons.
b. Zeskamppartijen gelden ook gewoon voor
de interne competitie. Dus mochten twee
zeskampers tegen elkaar moeten vóór hun
afgesproken partij, tja dan rechtbreien.

Ten slotte nog twee open deuren. 
1. Bij een goede opkomst is zelfs een zwak
systeem goed en bij een slechte opkomst is
zelfs een goed systeem zwak.
2. De belangrijkste zin van alle competitie- en
wedstrijdreglementen luidt “in geval van
twijfel beslist de wedstrijdleiding”.

Combinaties

door Frans Smit

  

Wit begint en wint
(gebaseerd op een blitzpartij op ICC van de

redacteur)

  

Een leuke combinatie van Alexandra
Kosteniuk op haar zeer lezenswaardige blog
www.chessblog.com. Wit begint en wint. 

(oplossingen achterin dit blad)
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Ratinglijst per 20 september

verzorgd door Luc Scheepmaker 

achtereenvolgens worden club-, KNSB- en
FIDE-rating vermeld.
 
Frans Altena 1363 1409   
Henri Amand 1819 1862   
Peter van de Beek 1485    
Ramon van Beemdelust 2018 2045 2047  
Dick Beijne 1621 1599   
Peter Bosschieter 1670 1671   
Lida Bouwhuis   956    
Simon Bouwhuis 1224 1299  
Theo Breidenbach 1449 1464   
Olaf Cliteur 1951 1966 2018  
Ron van Dijk 1997 1988 1954  
Johan Dijkman 1324 1359   
Ali Kemal Emecen 1645 1592   
Ton van Garderen 1724 1733   
Frits van Gelder 1291 1315   
Stephan Geuljans 1836 1951   
Paul Hanegraaf 1548 1569   
Charles Hartman 1343 1392   
Gerard van Heffen 1496 1529   
Jord Hendriks 1213 1186   
Marcel Hoogesteger 1798 1763   
Ben Kamp 1466 1489   
Cilia v/d Kamp 1326 1326   
Hein v/d Kroon 1326 1456   
Edzard Lisser 1324    
Maarten van Loggem 1269    
Emiel Lüttgen 1072    
Hans Mantel 1341    
Eric Mol 1622 1587   
Eelco Niks 1599 1599   
Leo Oomens 1422 1532   
Gerie Opgenhaffen 1780 1756   
Harmen v/d Ploeg 1772 1714   
Hans Radder 1938 1808   
André de Roo 1856 1882   
Luc Scheepmaker 1624 1657   
Jaap Schrickx 1481 1503   
Corneel Simoons 1601 1715   
Tony Slengard 1596 1636   
Frans Smit 2038 2029 2089  
Marc Souren 1379 1384   
Sieger Steeman 1409 1432   
Henk bij de Vaate 2043 2100   
Annelies Visser      976  949   
Rob Visser 1624 1607   
Anjo Vlug 1564 1694   
Peter Voets 1558 1614   
Wim van Vugt 1850 1853   
Lex v/d Wal 1744 1739   
Henny Wasmoeth 1785 1850   
Henk Weeling 1198 1271   
Rutger Wip 1430
Mustapha Yahia 1915 1921  

De kortste weg

door Eric Mol

De spanning is groot. De avond is
vergevorderd. Twee bejaarden spelen om
23.00 uur nog om winst of verlies. In dit
geval Leo Oomens (nog jong-bejaard) met wit
en ik, als oude witte Mol, met zwart.

Gebruikelijk is dat we siciliaans spelen. Wel
met steeds andere varianten én andere
fouten… Dus bij voorbaat altijd spannend.

Zo dus ook in mijn laatste interne wedstrijd,
op 13 mei van dit jaar. We bereikten, na de
29ste zet van wit, Tc1, de volgende wonderlijke
stelling.

  

Zwart was dus aan zet. Maar, zoals gezegd,
spanning, ouderdom en vermoeidheid spelen
Een grotere rol dat nuchter verstand.
Dus speelde ik:  29. …, Txb3. Eenvoudig
toch?

Vervolgens ging het aldus verder: 30.cxb3,
Pd2; 31.Kb2, Kd7; 32.Txc5, dxc5; 33.d6,
Ta6; 34.Pf5, g6; 35.hxg6, hxg6; 36.Ph6,
Txd6; 37.Pxf7, Td5; 38. Th7, Ke6; 39.Ph6,
Txg6;  40.Pg8, Tg2; 41.Te7+, Kf5; 42.a4,
Pe4+; 43.Ka3, Pc3 (dreigt mat met Ta2 en
Pb1); 44.b4, cxb4+; 45.Kxb4, Pd5+….. En
daar ging de toren en werd het eindeloze
wederzijdse geblunder beslist. Toch nog in
mijn voordeel.

Maar! Wat een mooie zet miste ik in de
diagramstelling!  

Wie ziet het? (oplossing zie volgende pagina)

Dat zou zijn: 29…., Da3. 
30.Ka1 zou niets opleveren na Txb3. en
Dxb8+ ook niet wegens Txb8+.

Blunder na blunder ontsproot aan onze
breinen. Schaaktechnisch waardeloos.
Maar we waren lekker bezig…
En van de straat…

Strandcup; weer net niet

door Olaf Cliteur

Alles leek weer mee te zitten op die achtste
augustus. Mooi weer, een prima  tot op de
tanden bewapende Raadsheerselectie van 14
waaronder Ron, Ramon en dit jaar weer de
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organisator himself. Helaas daar tegenover
twee zieken in de personen van Cilia en Luc
en een wat tegenvallende opkomst bij de
thuisclub in kwantitatieve zin. (6 man).
 
Hierdoor geen echte wedstrijd mogelijk maar
een ouderwetse Round-Robin, waarbij de
onderlinge confrontaties er per ronde
uitgefilterd werden voor de totaalstand. Gerie
hield samen met ondergetekende de scores
bij en zo kon de strijd beginnen.

Na een 3-3 gelijkspel in de eerste ronde,
sloegen wij hard toe in ronde twee (5-1)
waarmee wij dus voor een 8-4 voorsprong
tekenden. Het bleek echter slechts het begin
van stuivertje wissel want ronde drie was met
4,5-1,5 een prooi voor de Zandvoorters.
Ronde vier wonnen wij weer met diezelfde
cijfers en ronde vijf werd weer 4 tegen 0 in
het voordeel van de thuisploeg, waardoor er
een keurige 14-14 op het scorebord stond.
Dit evenwicht bleef tot en met ronde acht
gehandhaafd bij een 17-17 tussenstand.
In de twee ronden daarop sloegen de
Zandvoorters echter geniepig toe met een
3,5-0,5 en een 4-2 overwinning waardoor zij
een gat sloegen van vijf punten. (19,5-24,5)
In ronden elf en twaalf werden met een
dubbel gelijkspel de ontketende badgasten
gelukkig weer in toom gehouden maar de
achterstand van vijf punten stond er
natuurlijk nog altijd. (25,5-30,5) Het moest
derhalve in het laatste derde deel van de
ontmoeting gaan gebeuren.
In ronde dertien daarom maar ons
tegenoffensief direct gestart met een 3,5-2,5
overwinning, gevolgd door een 3-1in
Amsterdams voordeel in de ronde daarop. De
kustlinies wankelden want de Zandvoortse
voorsprong was in twee ronden tijd geslonken
tot twee schamele puntjes. (32-34). Toen er
in ronde vijftien wederom een Amsterdam
feestje te vieren viel (2,5-1,5) leek het niet
meer mis te kunnen gaan en jawel de 2-0 in
ons voordeel in ronde zestien bracht ons voor
het eerst na ronde zeven weer op voorsprong.
(36,5-35,5) 

In de laatste drie ronden stonden nog twaalf
onderlinge partijen op het programma en dat
beloofde dus wat. In ronde zeventien
verspeelden we echter direct onze voorsprong
door een 1,5-0,5 nederlaag. De tussenstand
van 37-37 met nog twee ronden te gaan,
bevorderde deze zeventiende editie van de
Strandcup echter tot de spannendste

ontmoeting ooit.

Tja en toen was er die nederlaag in de
voorlaatste ronde met de cijfers 1,5-2,5,
waardoor de laatste ronde, bestaande uit zes
partijen gewonnen moest worden. Helaas een
anti-climax want de match eindigde zoals
deze begonnen was met een broederlijke
puntendeling, waardoor we over 84 partijen
met één puntje verschil ten onder gingen.
41,5 tegen 42,5. De Strandcup dus voor de
twaalfde keer naar Zandvoort maar wat
waren we er dichtbij deze keer. 

In de individuele competitie eindigde Ramon
als beste Raadsheer met een monsterscore
van 17,5 uit 19. Ron deed het ook niet slecht
met 14,5 en Harmen en ikzelf deelde het
virtuele brons met 13 punten. Dick en Jop
scoorden ieder 10,5 en Gerie eindigde op 10.
Voor Ton was er eveneens een plusscore. Hij
miste de start van de wedstrijd en eindigde
op 7,5 uit 13. Gastspeler Peter de Leeuwe
(VAS) scoorde precies 50 procent en ook
Corneel en Leo draaiden met respectievelijk 9
en 8 goed mee. Eric verzamelde er 5,5 en bij
Theo en Frans A. werden de sporen van
routinegebrek duidelijk zichtbaar. De beide
Raadsheer- coryfeeën eindigden op
respectievelijk 3 en 1 punt. 

Na afloop was er uiteraard volop gezelligheid
op het terras, alwaar nog lang nagesproken
werd over de nipte nederlaag maar vooral
genoten werd van het biertje, wijntje en de
prachtige zomeravond en er natuurlijk alweer
vooruit geblikt werd naar De Strandcup editie
18 in 2010.   
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Van voorbijgaande aard

door Frans Smit

De wereld verandert steeds sneller. Ik
verander steeds trager. Dat veroorzaakt
spanningen. De polsslag van de tijd geeft te
vaak een hoge bloeddruk weer. In deze
column probeer ik toch een aantal relevante
en  onomkeerbare veranderingen bij te
houden. 

Een belangrijk fundament is onlangs onder De
Raadsheer weggeslagen. Onze geboortegrond
is verdwenen! Zoals de oplettende lezer van
“Vrijdagochtend bestaat niet” al jaren weet, is
De Raadsheer opgericht als onderafdeling van
speeltuinvereniging Oosterspeeltuin. Die
speeltuin bevond zich op de hoek van de
Czaar Peterstraat en de Cruqiuskade.
Speeltuinverenigingen waren in die tijd erg
belangrijk voor het buurtleven in de
arbeiderswijk die de Czaar Peterbuurt toen
was. Ze hadden een functie die te vergelijken
is met die van de huidige buurthuizen.

Door samen te werken met de
speeltuinvereniging zorgde Raadsheer-
oprichter Theo ter Bruggen ervoor dat de
nieuwe club een onderkomen had voor
schaaklessen en dat hij tegelijkertijd ook
meteen een achterban had. De speeltuin
heeft sindsdien altijd op dezelfde plek
gestaan. Ik ben er jarenlang elke dag langs
gefietst op weg naar mijn werk v.v. En nu
verdwijnt hij dus.

Veel verandert in de stad. Het historisch
centrum dreigt samen met de gemeentelijke
financiën verzwolgen te worden door een
macaber metroproject. Op sommige dagen is
de stad onbereikbaar met welk vervoer dan
ook. De stad doet zijn best om jarenlang de
mooiste kunstschatten niet aan het publiek te
tonen. En de natuur wordt stukje bij beetje
opgeofferd.

Dat temidden van dit geweld het verdwijnen
van een speeltuin, en daarmee de wieg van
onze club, geen voorpaginanieuws zal zijn, is
niet verbazingwekkend. Er zullen ook geen
raadsenquetes, zelfs niet op stadsdeelniveau,
over worden gehouden.

Temeer omdat, het moet gezegd, de speeltuin
niet geheel uit de buurt zal verdwijnen. Op de
hoek van de Czaar Peterstraat wordt een
zorgcentrum gebouwd en iets verderop  wordt

een nieuwe speeltuin aangelegd. 

Het is trouwens mooi dat temidden van al die
veranderingen een aantal dingen toch
hetzelfde blijft. Neem nu De Raadsheer. Ooit
begonnen als onderafdeling van een
speeltuinvereniging, is het nu ook weer een
soort van onderafdeling van een
buurtvereniging. Dat past blijkbaar nog
steeds bij ons, ook op 87-jarige leeftijd. 

En laten we wel wezen: onze wieg is dan wel
weg, maar ons graf bestaat gelukkig nog lang
niet!

Oproepen, mededelingen en oplossingen

Exemplaren beschikbaar van jubileumboek 

In 1997 vierde De Raadsheer, achteraf gezien
op een hoogtepunt in haar bestaan, het 75-
jarig jubileum. Naar aanleiding van die
mijlpaal verscheen een jubileumboek, waarin
de geschiedenis van De Raadsheer werd
verteld. Tevens bevatte dat fraai geschreven
en verzorgde boekwerkje een aantal unieke
foto's, columns en lijsten van clubkampioenen
en ereleden. Van die geslaagde uitgave is
tijdens mijn verhuizing nog een groot aantal
exemplaren opgedoken. Die willen we
aanbieden aan nieuwe leden,
geïnteresseerden en relaties. Mocht je
interesse hebben in een exemplaar, neem dan
even contact op met de clubbladredacteur,
tevens auteur van het jubileumboek.

Folderen voor de club 

Het bestuur heeft nog een flinke stapel
folders over die huis-aan-huis moeten worden
verspreid. Mocht je de club willen helpen en
tegelijkertijd aan je gezondheid willen werken
met deze ledenwerfactie, neem dan contact
op met Harmen van der Ploeg!

Bezoek aan Max Euwe Centrum

Het Max Euwe Centrum opent haar deuren
voor schaakverenigingen! Op 7 november
krijgen wij de gelegenheid om de collecties en
activiteiten van het centrum nader te leren
kennen tijdens een rondleiding. Nadere
informatie op de clubavond en bij Olaf. De
website van het Max Euwe Centrum is http://
www.maxeuwe.nl/ .  

Activiteiten De Poort

In De Poort, ons clublokaal en thuishaven van
de buurtvereniging, vinden regelmatig
kleinschalige en gezellige buurtactiviteiten
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plaats. Raadpleeg daarvoor het blad van de
buurtvereniging of informeer tijdens de
clubavond.

Toernooien SGA
De SGA zal het komend seizoen weer een
aantal traditionele toernooien organiseren. De
Raadsheer stimuleert deelname aan die
evenementen. Leuk om samen met een
aantal leden er aan mee te doen en om
andere Amsterdamse schakers te ontmoeten.
Het gaat om een individueel
snelschaaktoernooi, een snelschaaktoernooi
voor viertallen, het persoonlijk
kampioenschap, het veteranentoernooi en het
rapidtoernooi voor viertallen. Meer informatie
vind je in het SGA-competitieboekje en op
www.schaakbondgrootamsterdam.nl . 

Adreswijzigingen

Geef wijzigingen van je woonadres, je
telefoonnummer en/of e-mailadres z.s.m.
door aan de secretaris! Deze geeft ze dan ook
door aan je teamleider. 

Advertenties en sponsoring

Uiteraard heeft De Raadsheer belangstelling
voor advertenties en sponsoring door
instellingen die bij ons passen. Mocht je een
kans waarnemen, geef die dan door aan Olaf,
Harmen of Frans.

Betaling contributie
Vergeet s.v.p. niet om de verschuldigde
contributie tijdig over te maken! Zie pagina 2
voor de benodigde gegevens

Kopij voor volgende clubblad

De verschijningsdatum voor het volgende
blad is nog niet exact bekend, maar het zal
zeker eind november, begin december zijn.
De uiterste inleverdatum voor kopij is
vastgesteld op 15 november 2009. Gaarne
aanlevering op digitale wijze (in Word-
formaat, ODF-formaat of in een mailtje).

Mijn belangrijkste partij

Een clubblad zonder schaakpartijen of
fragmenten is natuurlijk niet denkbaar.
Daarom roept de redacteur jullie op om jullie
meest belangrijke partij op te sturen, met
commentaar en toelichting wat het belang
voor je was. Dat kan schaaktechnisch zijn,
maar ook om hele andere redenen. Ook een
partij die je leven veranderde, bijvoorbeeld
van je idool, is welkom!

Aanwezig of afwezig op clubavond?

Wees voor 20.00 uur aanwezig op de
clubavond of geef telefonisch voor 20.00 uur
door of je meedoet. Het nummer van De
Poort is  020-6267844, en is vanaf 19.00
uur op de clubavond bereikbaar.

Plotseling verhinderd voor je team?
Geef dat dan z.s.m door aan je teamleider!!

Bezoek eens een uitwedstrijd!

Ondersteun je Raadsheer collega's eens bij
een uitwedstrijd! Wie weet is jouw support
doorslaggevend voor een fraaie winst van ons
tema. In het SGA competitieboekje, op de
Raadsheer website en op de SGA website vind
je alle gegevens.

De bibliotheek

De Raadsheer kent een redelijk uitgebreide
bibliotheek aan schaakliteratuur. Die is
voornamelijk opgebouwd uit giften en legaten
van leden. We zijn bezig die bibliotheek in
kaart te brengen en toegankelijk te maken.
Mocht het zover zijn dan zullen we dat
natuurlijk bekend maken in dit blad.

Oplossingen van de combinaties
Diagram 1: 1. Dxd6+ en de onderste rij blijkt
niet meer te verdedigen
Diagram 2: 1. f5-f6!! en wit zet op volgende
zet altijd mat op met Dh6-g7, tenzij zwart de
dame wil geven.
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Agenda
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Datum Activiteit

02-09-2009 Intern 1

09-09-2009 Intern 2

16-09-2009 Intern 3

20-09-2009 Raadsheer Rapid Open

23-09-2009 Intern 4

30-09-2009 Intern 5  / Raadsheer 2 – Pegasus 1

07-10-2009 Intern 6 / Raadsheer 1 – Probleem 2

11-10-2009 Het Raadsheer Kattenburger Open  Ronde 1

13-10-2009 Pion 4 – Raadsheer 4

14-10-2009 Intern 7 / SGA Cup ronde 1: Raadsheer 1 – Bron

21-10-2009 Intern 8 / Raadsheer 3 / Zuckertort 6

28-10-2009 Intern 9 / 6 kampen ronde 1

29-10-2009 Probleem – Raadsheer 2

03-11-2009 Caissa 8 – Raadsheer 1

04-11-2009 Raadsheer cup ronde 1

11-11-2009 Intern 10 / Raadsheer 4 – Boven Y 5

15-11-2009 Raadsheer Kattenburger Open ronde 2

16-11-2009 Vas 8 – Raadsheer 3

18-11-2009 Rapid ronde 1

25-11-2009 Intern 11 (einde periode 1) / Raadsheer 2 – Amstel 2

02-12-2009 Intern 12 (begin periode 2) / Raadsheer 1 – Boven Y 2

09-12-2009 Intern 13 / 6 kampen ronde 2

11-12-2009 Chaturanga 2 – Raadsheer 4

13-12-2009 Raadsheer kkattenburger Open ronde 3

16-12-2009 Intern 14 / Raadsheer 3 – Enps 2

23-12-2009 Intern 15 / Raadsheer cup ronde 2 (tussen ronde)

30-12-2009 POORT Gesloten dus geen schaken

04-01-2010 Vas 7 – Raadsheer 2

06-01-2010 Snelschaken / stamhouders cup

13-01-2010 Intern 16 / Raadsheer – isolani

15-01-2010 Enps 5 – Raadsheer 4

20-01-2010 Intern 17 / Inhalen 6 kampen

27-01-2010 Intern 18 / Inhalen 6 kampen

02-02-2010 Caissa 10 – Raadsheer 3

03-02-2010 Intern 19 / 6 kampen ronde 3

10-02-2010 Intern 20 / Raadsheer 2 – Almere 3

14-02-2010 Raadsheer Kattenburger Open ronde 4

17-02-2010 Intern 21 ? Raadsheer cup ronde 3 (! finale)

18-02-2010 Es '80 – Raadsheer 1

24-02-2010 Rapid ronde 2

03-03-2010 Intern 22 (einde periode 2) / Raadsheer 4 – lauriersboom-Cam

10-03-2010 Intern 23 (begin periode 3) / Raadsheer 3 – Pion 2

14-03-2010 Raadsheer Kattenburger Open ronde 5

16-03-2010 Pion 1 – Raadsheer 2

17-03-2010 Intern 24 / 6 kampen ronde 4

24-03-2010 Intern 25 / Raadsheer – Vas 5

29-03-2010 ZZ 2 – Raadsheer 4

31-03-2010 Paasschaak

07-04-2010 Intern 26 / Raadsheer 3 – Boven Y 4

11-04-2010 Raadsheer Kattenburger Open ronde 6

14-04-2010 Intern 27 / Raadsheer 2 – Caissa 11

19-04-2010 Fisher Z – raadsheer 1

21-04-2010 Intern 28 / Raadsheer cup ronde 4 (" finale) inhalen 6 kampe

28-04-2010 Intern 29 / Raadsheer 4 TOG 1

02-05-2010  Raadsheer Kattenburger Open ronde 7 + prijs uitreiking

05-05-2010 bevrijdingsdag dus geen schaken

10-05-2010 Tal/Dcg – Raadsheer 3

12-05-2010 Intern 30 / 6 kampen ronde 5

13-05-2010 Hemelvaartsdag schaken bij La Vallade

19-05-2010 Intern 31 /Raadsheer cup finale / inhalen 6 kampen

26-05-2010 Rapid ronde 3



S.V. De Raadsheer Organiseert…..

Het 2e Raadsheer Kattenburger open     

Op de zondagmiddagen:  11 oktober,  15 november, 13 december 2009 en 14 februari, 

                                            14 maart, 11 april en 2 mei 2010.

            

       

                    

Aanvang telkens om  13.00 uur

 1e ronde melden aan de zaal 

 uiterlijk  12:40 uur.

Einde iedere ronde uiterlijk 18:00 uur

daarna is de gezellige bar nog geopend voor een hapje en een drankje.

7 ronden Zwitsers. In de eerste 5 ronden is het mogelijk een bye op te nemen mits dit

uiterlijk de vrijdag voor de betreffende ronde om 18:00 uur bij de

wedstrijdleiding bekend is. Dit mag maximaal twee maal. De derde maal afwezig

of afwezig in de ronden 6 en 7 betekent een nul.

Speeltempo: 40 zetten in 2 uur + 30 minuten extra per speler om de partij te

beëindigen.

De resultaten tellen mee voor de KNSB-rating  .  

Plaats: Gebouw ‘De Poort’

Kattenburgerstraat 150 (1 hoog), Amsterdam  

Telefoon 020-6267844  
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Routebeschrijving op de website: www.svderaadsheer.nl 

Gratis parkeren!

Vanaf het centraal een directe verbinding met bus 42. Ca.

10 minuten, stopt voor de speelzaal.

Aanmelden onder vermelding van Naam, adres,

telefoonnummer, club en KNSB-rating bij :    
               
Gerie Opgenhaffen 020-6684644
of via e-mail op: kattenburgeropen@live.nl

Tot en met uiterlijk zaterdag 10 oktober 2009

Inschrijfgeld Volwassenen ! 25,=  Jeugd (geboren na 1

oktober 1991) ! 15,=  te voldoen aan de speelzaal 

Er wordt in 1  groep gespeeld, waarbij de prijzen over 2

groepen verdeeld worden. (Groep 2 KNSB-rating 1650 en

lager) .

Prijzen voor zowel groep 1 als groep 2:

1e prijs  ! 100,= + beker

2e prijs  !  80,=  + beker

3e prijs !    60,= + beker
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