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Van de Redactie.
Hier is dan weer de nieuwe Digi-Circulaire,iets later dan geplanned ,omdat
Ben Zee ons attent maakte op het feit dat er rond of op 9 maart OSBOwedstrijden zullen plaats vinden die dan nog mooi in deze editie kunnen
worden meegenomen;wij zijn het daarmee eens.
Het belooft weer een interessant nummer te worden zij het ook dat de
omvang enigszins beperkt is
(dit mede op advies van mensen die het weten kunnen).
De voorzitter opent met een persoonlijke belevenis.
De jeugd komt goed aan bod.
De wedstrijdleider geeft ons denkwerk te over als hij uitlegt wat het
Keizersysteem inhoudt.
Ben Zee tracteert ons op 2 gangen ,waarvan de tweede van een kokkin zou
kunnen zijn.
Hans Pasveer vertelt hoe hij aan het schaken is geraakt en de bijdrage van
Joop is alleen al om de “vreemde “taal de moeite van het lezen waard.
Veel plezier ermee.
Namens de Redactie Jan Banga
.
Eindredacteur

Hoop-verbazing-berusting-bewondering.
Zijn er senioren van zo'n 60 jaar en ouder,die het volgende herkennen?
Je begint vol goede moed aan een partij tegen
een van onze jonge schakers (in mijn geval en 12-jarige),
Je denkt ook nog: uiteindelijk heb ik een uur bedenktijd,
Toch het 12-voudige van een 5-minutenpartijtje,een bezigheid,
waarin onze "jonge goden"zo bedreven zijn.
Tot je verbazing zie je,dat je voor de eerste 15 zetten al zo"n 20 minuten
verbruikt hebt en je jeugdige tegenstander slechts op 3 minuten staat. Maar
goed, voor zover je nog tot "objectief" oordelen in staat bent, ken je jezelf nog
wel enige kans toe. Later zal blijken, dat die beoordeling een hoog wishful
thinking gehalte heeft. Ruim 10 zetten en nog eens 20 minuten bedenktijd later
begin je nattigheid te voelen.
Mijn jonge tegenstrever heeft tot nu toe zegge en schrijven 8 minuten
verbruikt.
En dan gebeurt er iets opvallends: hij gaat 5 minuten nadenken.
Je denkt in de tussentijd, dat de stelling wellicht toch ingewikkelder is dan hij
dacht. Weer zo"n moment van wensdromen. Nou vergeet dat positivisme maar!
Meneer is een grandioze overval aan het beramen;zo blijkt even later.
Er volgen 16 zetten,die door hem in hoog tempo en meedogenloos worden
uitgevoerd.
Van enig serieus verweer mijnerzijds is geen sprake meer;een gevoel van
berusting overvalt me en kort daarna bewondering.
Bewondering, dat zich in dat jonge koppie een talent voor schaken aan het
ontwikkelen is. Ben Zee, flitst door mijn hoofd,
heeft deze jongen de eerste lessen gegeven en waarschijnlijk aangemoedigd
door te gaan. Even later, na 41 zetten, geef ik op.
Mijn opponent is bescheiden en heeft zelfs nog enige waarderende woorden voor
de door mij geboden"tegenstand".Klasse, Milko! Later aan de bar vertel ik Jaap
mijn avonturen; Jaap denkt even na
en spreekt de diep-filosofische woorden:ach,Jan je moet maar denken:Milko
gelukkig, jij gelukkig(omdat Milko gelukkig is volgens Jaap),
iedereen gelukkig;
Hans, geef Jan een biertje. Goede kerstdagen en een gezond 2010!
Jan Blokpoel.

Schaakvereniging De Cirkel
Jeugdafdeling
Ede, maart 2010
Beste schaakvrienden,
Begin januari heb ik u op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen bij onze jeugd.
Inmiddels zijn we weer een paar maanden en vele potjes schaak verder.
Allereerst de standen van zowel topgroep als de subgroep, bijgewerkt t/m ronden 9 en
17, die op 16 februari j.l. gespeeld zijn.

Topgroep, ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
Jim Pronk
138,50 20 9 8 1 0
Tim Evendijk
103,00 19 9 6 1 2
Jeremy van den Heuvel
78,00 18 9 5 0 4
Ruben de Vries
55,50 17 9 3 1 5
Cisko Loos
54,00 16 8 3 0 5
Timo Buitenhuis
51,50 15 6 2 0 4
Nikki Kroes
44,00 14 7 2 0 5
Martijn Treur
31,00 13 7 1 1 5

Subgroep, ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Jaco van Hoef
Huib Poot
Berry Klarenbeek
Tjeerd Bakker
Monyuan Cai
Marijn van den Akker
Bart van Stam
Lesley van Ingen
Iwan Veenstra
Mariette Olijslager
Noah van den Heuvel
Sander Rietveld

Punten
203,00
187,50
163,50
153,50
119,50
108,50
106,50
101,50
59,00
57,00
53,00
53,00

Wa Gsp
20 15
19 16
18 15
17 17
16 15
15 17
14 15
13 13
12 12
11 14
10 12
9 15

Gw Rm
11 1
11 1
9 1
10 1
7 3
9 1
5 2
6 2
3 1
2 3
2 2
3 2

Vl
3
4
5
6
5
7
8
5
8
9
8
10

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld hebben Tom Pronk, Paul Numan,
Jan Pijkeren, Thomas Slijper en ikzelf de cursus schaaktrainer stap 1 gevolgd.
Begin dit jaar hebben we in een praktijkles op locatie moeten laten zien of we
het geleerde ook in de praktijk konden brengen.
Volgens onze examinator zijn we hier allemaal in geslaagd en zullen we binnenkort
het diploma van de KNSB in ontvangst mogen nemen.

Schaakvereniging De Cirkel
Jeugdafdeling

In de externe OSBO competitie zijn goede resultaten behaald.
Ons A/B team heeft eind 2009 een mooie 2e plaats behaald in de
promotieklasse.
Complimenten aan Jan Pijkeren, Thomas Slijper, Wouter Havinga, Rutger
Degenhart, Lucas de Vries en Milko van Golberdinge.
De heren kregen hiervoor op 16 februari een mooie medaille uitgereikt.
Ons D-team was eind 2009 helaas uitgespeeld in de OSBO cyclus.
Zaterdag 13 februari vond in Deventer de finale plaats in de E-categorie.
Ook De Cirkel was in deze finale vertegenwoordigd.
Ons team bestaande uit Ruben de Vries, Martijn Treur, Monyuan Cai en
Marijn van den Akker gingen niet voor één van de eerste plaatsen, daarvoor
moeten we het tegen de grote schaakverenigingen zoals De Schaakmaat en De
Toren afleggen, nee ze hadden maar één doel en dat was eindigen bij de beste
acht en zich zo te plaatsen voor de KNSB meesterklasse.

En dat doel is bereikt! Ons team is met 8 punten op een gedeelde 5e/6e/7e
plaats geëindigd! Proficiat boys, we zijn trots op jullie.

We hebben begin februari weer een nieuw jeugdlid mogen verwelkomen:
Luuk Nijland.
We hopen dat hij een fijne en leerzame tijd bij De Cirkel gaat beleven.
Herhaalde oproep:
Nog steeds zijn we op zoek naar senioren die ons op de dinsdagavond komen
helpen.
Vele handen maken licht werk!
Lijkt het u leuk om een paar kinderen het schaakspel bij te brengen? U bent van
harte welkom. Voor meer info kunt u bij Ben Zee of ondergetekende terecht.

Schaakvereniging De Cirkel
Jeugdafdeling
Onderstaand de kanjers die op 16 februari het fel begeerde diploma kregen.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Sander Rietveld, Noah van de Heuvel, Marijn van den Akker, Huib Poot,
Lesley van Ingen en Berry Klarenbeek.
Monyuan Cai en Nikki Kroes
Jim Pronk, Cisko Loos, Tim Evendijk en Jeremy van den Heuvel.

Op zaterdag 6 februari werd het jaarlijkse Tinnen Soldaat Toernooi gehouden.
Er waren totaal zo’n 100 jeugdschakers die verdeeld over 13 groepen met elkaar
de strijd aangingen. Dick Wenning had de spelers zoveel mogelijk naar sterkte
ingedeeld, zodat er bij alle groepen weinig krachtsverschillen waren en er dus
spannende potjes gespeeld werden.
Het toernooi werd gewonnen door Ivo Knoonerus, hij was in groep 1 net iets
sterker dan Jan Pijkeren en Thomas Slijper.
Ook in de andere groepen lieten de deelnemers van De Cirkel zien dat zij niet
voor niets op schaakles zitten. Cisko Loos en Jim Pronk behaalde beide een mooie
3e plaats.
Groep 5 werd gewonnen door Ruben de Vries, hetzelfde deed Jeremy van de
Heuvel in groep 7. In groep 11 was het Berry Klarenbeek die de 2e plaats haalde.
Ook de andere “Cirkelaars” behaalden leuke resultaten, in sommige gevallen
grepen ze helaas net buiten de prijzen.
Alle deelnemers ontvingen na afloop een herinneringsvaantje.

Dankzij de begeleiders t.w. Tom Pronk, Carel de Vries, Bé Eshuis, Paul Numan,
Roel Bor, Jan Hartsuiker, Louis van der Vos en Ben Zee, ontving
wedstrijdcoördinator Dick Wenning op tijd de juiste uitslagen’en kon zo het
toernooi soepel afgewerkt worden.
In de pauze konden belangstellende kids meer info krijgen over computer
schaken van Joop de Feijter. Na afloop werd met hulp van Jan Pijkeren en
Thomas Slijper alles weer opgeruimd en konden we onder het genot van een
drankje en een hapje nog gezellig even nababbelen. Al en met al een zeer
geslaagde toernooidag.
Door middel van deze bijdrage aan de circulaire bent u weer helemaal op de
hoogte van onze jeugdafdeling, mocht u desondanks nog meer willen weten kunt
mij altijd even bellen (0318-617912) of een mailtje sturen (ben0@hetnet.nl).
met vriendelijke schaakgroet,
mede namens Ben Zee,
Ben Verduyn

Hoe werkt het systeem dat wij (De Cirkel) gebruiken voor onze interne
competitie?
Dat ga ik u proberen uit te leggen. In de eerste plaats voor de nieuwe leden. Zij horen mij
zeggen dat er gespeeld wordt volgens het ‘Keizersysteem’. Maar wat dat is? Je ziet het ze
denken maar nog net niet zeggen. Het zal wel goed zijn. Maar ook de leden die al langer bij
ons spelen mailen boeiende vragen. Zeker als de (tussenstand) anders is dan zij hadden
verwacht. Laat staan als de tegenstander een andere is dan waarop men zich heeft voorbereid.
De tussenstand na de tweeëntwintigste speeldag (16 februari jl.) leverde de meeste vragen op.
Tom Pronk ging aan de leiding. Jef van Swieten volgde op enige afstand. En wat wordt er
gemaild. Een nieuwe koploper. De meest gestelde vraag was: Hoe kan dat nu?. Ze hebben
beide remise gespeeld! Welnu, in onderstaande bijdrage probeer ik dat raadsel op te lossen.
Met een niet zo willekeurig gekozen voorbeeld. Maar het had ook kunnen gaan om de
nummers 31 en 32. Met andere woorden: Het keizersysteem is voor iedereen en elke positie.

Misschien heb je deze uitdrukking al eens gehoord. In het ‘Keizersysteem’ enz.
De uitgangspunten van het systeem zijn:
•
•
•

•

Iedere speler is een bepaald aantal punten waard;
Als uitgangswaarde wordt gerekend 1 ½ keer het aantal deelnemers;
Voor het gemak ben ik uitgegaan van de nummer één 85 punten, de nummer twee 84
etc., tot de nummer 54 met 32 punten. Deze waarde staat ook in de ranglijst die je
wekelijks ontvangt;
Als je wint krijg je de punten van je tegenstander erbij;
Als je remise speelt krijg je de helft van de punten van je tegenstander erbij;
Als je verliest krijg je niks;
Als je afwezig bent, krijg je 1/3 van je eigen waarde;
Als je geen interne competitie kan spelen vanwege andere clubverplichtingen (beker,
externe competitie, wedstrijdleider) dan krijg je 2/3 van je eigen waarde;
Ben je oneven (in principe de nummer 27 van de ranglijst, maar je kunt maar 1x in een
competitie oneven zijn) dan krijg je ook 2/3 van je eigen waarde;
De competitie bestaat uit een van te voren afgesproken aantal ronden;
Er moeten zes speelronden voorbij zijn alvorens je dezelfde tegenstander weer
ontmoet, met een maximum van 5x in de hele seizoen;
Hierbij wordt rekening gehouden met de kleurverdeling in de vorige ontmoeting;

•
•
•

De verfijnde regelgeving:
Ten behoeve van de indeling start iedereen met 1x zijn eigen waarde;
Deze startlijst is gebaseerd op de eindstand seizoen 2008/2009;
Nieuwe spelers werden op basis van bekende of aangenomen sterkte ingeschaald;

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nieuwe spelers kunnen een bonus toegekend krijgen, om de startpositie op de ranglijst
‘recht’ te doen;
• In ons systeem startte Pronk dus met 85 punten; Gijsbert Nagel met 32 punten en
daartussen in kreeg een ieder wat hem rechtens de ranglijst toekwam;
• Dit zijn punten die je niet zelf verdiend hebt, vandaar dat deze punten in 6 ronden
worden afgebouwd;
• Eventuele bonuspunten worden na drie ronden ingetrokken;
• Er wordt geen aan tussentijdse herberekening verricht; (zie verderop).
• De puntentelling gaat uit van de positie, die een speler in de vorige ronde inneemt;
• Daarbij kijkt het systeem elke keer weer tegen wie je hebt gespeeld, wat het resultaat
is, op welke plaats de speler staat en het daaraan verbonden waarderingsgetal;
• Maximaal kleursaldo is 2, d.w.z. de verhouding tussen het totale aantal keer wit en
zwart kan niet boven de 2 plus of min uitkomen;
• Het aantal keren zwart of wit achter elkaar is niet aan een maximum gebonden;
• Na de laatste speelronde laat ik de computer een iteratieve herberekening maken.
D.w.z. dat de stand 99x keer herberekend wordt. Daarna staat elke speler op de goede
plaats;
• De puntentoekenning vindt dan ook definitief per resultaat plaats;
• In de praktijk kan dit ongeveer tien punten plus of min betekenen;
Snappen we het allemaal? Ik ben benieuwd maar rekenvoorbeelden zijn wellicht beter:
Drie (willekeurige voorbeelden:
Tom Pronk 1e
R1
R5
Startgetal 84
70,00 13,83
Ronde 1
winst Bootsman
61.00 46.0
Ronde 5
remise de Vries C
41.0
Ronde 16
remise van Swieten
Ronde 20
remise Pijkeren
Ronde 22
remise de Vries C
Totaal
Jef van Swieten 2e
Startgetal
83
Ronde 1 winst
Bor
Ronde 5
winst Degenhart
Ronde 16 remise Pronk
Ronde 20 winst
de Vries C
Ronde 22
remise Pijkeren
Totaal

R1
69,17
60,00
65.0

Rutger Degenhart 38e
Startgetal
55
Ronde 1
remise v.dr.Niet
Ronde 5
verlies van Swieten
Ronde 16
remise Aalbers
Ronde 20 afwezig
Ronde 22 verlies Havinga
Totaal

R1
R5
25,00 20.0
31,50 35.0
0

R5
10.50
43.0
60.0

R16
0
79.0
41.0
42.0

R20
0
77.0
41.0
42.0

R22
0
77.0
41.0
42.0
41.50
41.0
1217.0

R16
0
55.0
65.0
42.50

R20
0
58.0
65.0
42,50
82.0

R22
0
57.0
67.0
42.50
82.0
41.50
1223.0

R16
0
26.50
0
36,50

R20
0
25.0
0
36,50
21,67

R22
0
24.0
0
34,50
22,33
0
676,83

Conclusie :
Ik hoop dat het via deze rekenvoorbeelden duidelijk is, dat het per ronde op en neer gaat
Als we nu aannemen dit de laatste ronde was is de eindstand (nu)
1. Van Swieten
1230,83 (was 1223,00)
2. Pronk
1214,00 (was 1217,00)
24. Degenhart
659,67 (was 676,83)

Conclusie : De tegenstanders van Van Swieten zijn meer waard geworden
De tegenstanders van de overige twee zijn minder waard
Maar met de wijsheid van vandaag (20/2) kan dat morgen als u de Circulaire leest allang
weer achterhaald zijn. Daarom blijft het tot en met de laatste ronde leuk om te volgen.
Met vriendelijke groeten,
Eip Janssen

DE CIRKEL BLIJFT ONGESLAGEN KOPLOPER
Ook in de 5e ronde van de OSBO-competitie is De Cirkel 1 ongeslagen
gebleven. Met 7,5-0,5 werd de het onderaan staande Ugchelen 1 verslagen.
Slechts Jef van Swieten liet de winst geheel onnodig uit handen glippen,
anders zou een monsterscore van 8-0 op het scorebord hebben gestaan.
En bordpunten kunnen aan het einde van de competitie een rol spelen,
indien in matchpunten een gelijke eindstand is verkregen. Over de
wedstrijd kan kort verslag worden gedaan. Het krachtsverschil was deze
avond eenvoudigweg te groot. Binnen een paar uur was de stand reeds 3-0
door overwinnningen van achtereenvolgens Peter van der Wijngaart, Carel
de Vries en Harold Boom. Van Harold Boom was dat opmerkelijk. Hij had
nog maar 3 minuten bedenktijd over, terwijl zijn tegenstander nog ruim
anderhalf uur had! Maar Harold had een kwaliteit+4 pionnen voorsprong en
kon de stelling eenvoudig tot winst voeren.
Op de overige borden stond De Cirkel goed tot zeer goed. Het werd
weldra 6-0 door gemakkelijke overwinningen van Martijn Bakker, Hans van
de Weteringh en Tom Pronk. Slechts de partijen van Jef van Swieten en
Ben Zee liepen nog.
Jef had inmiddels een pion op de 7e rij staan, waarvan de promotie een
kwestie van enkele zetten zou zijn. Maar door een grote blunder liet Jef
deze pion weg kapen, waardoor de stelling niet meer te winnen was.
Remise.
Ben Zee tenslotte kwam in het eindspel na een gelijk opgaand middenspel
met zwart positioneel kansrijk te staan en wat ook belangrijk was: hij had
ruim 10 minuten meer bedenktijd. In de laatste minuten verkwanselde Zee
zijn stellingsvoordeel en had toen eigenlijk moeten verliezen. Maar zijn
tegenstander maakte met nog ongeveer een halve minuut op de klok de
laatste fout en liet zich door een enorme blunder pardoes mat zetten.

Ben Zee

DE CIRKEL 1 OP DE DREMPEL VAN PROMOTIE
Regelmatig worden we door Eip Janssen geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking de teams van De Cirkel in de OSBO-competitie. Als
teamleider van De Cirkel 1 kan ik me beperken tot enkele hoofdlijnen.
Aan het begin van de competitie was het algemene gevoelen dat we er voor
moesten gaan, dat wil zeggen voor promotie van het eerste naar de eerste
klasse van de OSBO. Dat was ambitieus. De voorgaande jaren was
handhaven in de tweede klasse van de OSBO meestal het uitgangspunt.
Op dit moment van schrijven staat De Cirkel 1 aan kop met 12 matchpunten
uit 6 wedstrijden. ESV 2 moet de 6e ronde nog spelen tegen de nummer
laatst. Naar verwacht zal ESV dat wel winnen. Dan komt ESV 2 ook op 12
matchpunten uit
6 wedstrijden, maar met minder bordpunten. In de slotronde volgt dan nog
de derby De Cirkel 1 tegen ESV 2 om het kampioenschap. Een gelijkspel 44 is dan voor De Cirkel voldoende voor het kampioenschap en de daaraan
gekoppelde promotie.
Maar het seizoen krijgt natuurlijk nog meer glans als De Cirkel 1 het
kampioenschap weet te veroveren als ook de laatste wedstrijd wordt
gewonnen.
Op de afzonderlijke resultaten van mijn teamgenoten zal ik hier niet in
detail ingaan. Gemiddeld gezien hebben we alle wedstrijden met 5,5-2,5
gewonnen.
We hebben bijna elke ronde in een vaste opstelling gespeeld.
Slechts twee maal was een invaller noodzakelijk. Tweemaal deed Jan
Pijkeren dat meer dan voortreffelijk met twee klinkende overwinningen.
Hij en Martijn Bakker zullen naar mijn mening de youngsters en de
kartrekkers van het eerste gaan vormen in de toekomst, aannemende dat
ze behouden blijven voor De Cirkel.
De laatste speelronde vindt plaats in de Rehoboth op donderdag 8 april.
Dus beste leden van De Cirkel, reserveer deze datum in uw agenda en kom
in grote getale naar de Rehoboth. Toeters en ratels zijn niet toegestaan,
morele ondersteuning des te meer!
Ben Zee
Teamleider De Cirkel 1

Mijn schaakbiografie

Het schaken heeft mij van jongs af aan, zeg vanaf mijn twaalfde, geboeid. Ik
leerde de grondbeginselen van mijn vader, die het spel op zijn beurt geleerd had
tijdens zijn verblijf in het sanatorium van een medepatiënt. In die tijd heeft hij
ook het bord gemaakt waarop ik thuis nu al meer dan zestig jaar speel. Een
vriendje, die naast ons woonde , heeft me de eerste beginselen van openingen
bijgebracht, te beginnen bij het vierpaardenspel. Hij was toen al een fanatiek
schakertje. Hij nam het initiatief om naar het Staunton Toernooi in Groningen te
gaan dat in onze jongensjaren gehouden werd. Ik vond het indrukwekkend, vooral
omdat we daar grote spelers als Botwinnik met eigen ogen konden zien spelen.
Mijn vriend van toen speelt nu in het eerste van Rijswijk. Na vijftig jaar kregen
we elkaar onlangs weer aan de telefoon en bij die gelegenheid wist hij me te
vertellen dat hij op internet mijn rating had gezien en zo kon constateren dat
ik het schaken ook trouw was gebleven.
Op mijn 15e ben ik in mijn geboorteplaats Coevorden voor het eerst naar de
schaakclub gegaan. Als ik verloor – en dat gebeurde nog al eens – troostte ik
mezelf met de gedachte: “Het is niet zo erg, want ik heb toch verkering”, wat
dat toen ook mag hebben voorgesteld.
In mijn studententijd heb ik op de soos veel geschaakt. Zelfs heb ik een keer
aan het laatste bord mee mogen doen aan een landelijk studententoernooi in
Utrecht, waar teams van verschillende universiteiten tegen elkaar de degens
kruisten.
Eenmaal predikant geworden heb ik in verschillende plaatsen waar ik gestaan
heb geprobeerd in een club actief mee te doen. Helaas moest ik echter na
verloop van tijd telkens vaststellen dat deze avondactiviteit moeilijk te
combineren was met het werk dat veelal in de avonduren plaats vond. Maar
eenmaal met emeritaat heb ik de draad meteen weer opgepakt. We woonden toen
in Warnsveld en vrijwel vanaf het begin ben ik toen lid geworden van de club in
Zutphen. Volgens de notitieboekjes die ik daar nog van bezit heb ik daar menige
partij gespeeld. Ook toen al reikte ik op de ranglijst nooit verder dan een stukje
onder de middenmoot. Als je het een cijfer zou mogen geven dan zo tussen de 6
en de 7, vergelijkbaar met het niveau dat ik in mijn opleidingen doorgaans
bereikte. Blijkbaar hoeft dat niet te betekenen dat je geen hoogleraar kunt
worden, al heeft dit feit me wel verbaasd.

Eenmaal in Ede woonachtig heb ik de weg naar de schaakclub meteen gezocht.
Dat ik eerst in Ede bij de Edese schaakclub belandde laat zich uit de
naamsverwantschap verklaren. De eerste kennismaking daarmee was echter van
dien aard dat ik me verder ben gaan oriënteren. Zo ben ik bij de Cirkel beland.
En na verhuizing naar Wageningen ben ik daar gebleven, omdat het me er
uitstekend bevalt. Er heerst een prettige sfeer, hoe serieus en fanatiek er ook
gespeeld wordt.
Terugkijkend vraag ik me af waarom het schaken me al die jaren – en dat zijn er
onderhand heel wat – is blijven fascineren. Daar zijn verschillende redenen
voor. Om te beginnen geeft het me veel plezier. Verder is het een prachtig spel
met heel veel mogelijkheden. En er wordt strijd in geleverd, iets wat ik graag
doe, terwijl het toch een vredig gebeuren blijft. En als je, zoals in mijn geval,
een beroep hebt (gehad) waarin je veel moet praten en aandacht aan mensen
moet besteden, is het heerlijk als je samen intensief in stilte bezig kunt zijn,
terwijl je ook nog eens geen compassie met de ander hoeft te hebben.
Ik hoop het nog een aantal jaartjes vol te kunnen houden.
Hans Pasveer

Bijdrage van Joop de Feyter
Ik blijf nog even bij de promoverende pion.
Toen ik in Zuid-afrika was , enkele jaren geleden , knipte ik een
schaakrubriekje uit een afrikaanstalige krant.
Onlangs kwam ik het knipsel weer tegen en heb ik de stelling bestudeerd.
Zet (hem) op !
Wit : Ke7 , Th7 , pi d6
Zwart : Kb7 , Tf8
Zwart (Taimanof) is aan zet.
Ik laat de afrikaanse tekst bij deze stelling onvertaald.
“Om altyd op jou hoede te kan wees , is feitlik onmoontlik , soos
grootmeester Mark Taimanof onlangs ook moes ervaar.
In hierdie stelling kon hy deur 95….,Tg8 96. d7 ,Kc7 ’n gelykopspel
bereik het. Pleks hiervan het hy 95…..,Tf1 ? gekies en moes ná
96. d7 , Te1 skaak 97. Kd8, Kc6 98. Kc8 die stryd staak.
Gespeel in Monaco 1998 , veterane teen topvrouespelers , wit was
Zhu Chen van China. “
Hierbij wil ik het niet laten want ik wil nog vertellen dat ik deze stelling
aan de computer te ‘vreten’ heb gegeven.
Het schaakprogramma heet ‘deep Rybka’ ; dat programma rekent in korte
tijd vele zetten vooruit en ziet een winstgevende promotie in het
verschiet en claimt dan ook bijna meteen winst voor wit en dus geen
‘gelijkopspel’ .
Steeds de beste zetten voor wit en zwart berekenend speelt Rybka de
stelling als volgt af . Ik neem de zetnummers van de computer over :
1. …. , Tg8 2. Kd7 , Kb6 3. Th3 , Tg7 4.Ke6 , Kc6 5. d7 , Tg8
6. Tc3 , Kb7 7. Tc4 , Th8 8. Th4 , Tg8 9. Kf7 , Ta8 10. Ke7 , Kc7
11. Tc4 , Kb7 12. d8D , Txd8 13. Kxd8 en de rest kunnen we zelf wel
bedenken .

Dame, s Opofferen.
De oplossingen.
-----------------Wit is aan zet

1)

In afb.1 is de oplossing:1 Dxh7+
2. Pxf6++
3 Peg4 +
4 h4+
5 g3+
6 Le2+
7 Th2+
8 Kd2 mat

2)

Kxh7
Kh6
Kg5
Kf4
Kf3
Kg2
Kg1

Van afb.2= 1 Pxe5
2 Lb5 +
3 dxc6
4 Lxc6+
5 Lxd7+

Wit heeft zijn dame terug en een stuk
winst.

Heeft iemand een andere oplossing(en) laat het mij even weten.
Email adres is:albert46@online.nl
Paul Numan

Lxd1
c6
bxc6
Dd7
Kd8 etc

Om in Kerst sfeer te blijven een omgekeerde kerstboompje. Het is een tweezet. Wit begint.
Is een lastige dus een klein hintje, er is door zwart met een pion twee plaatsen opgespeeld.
Welke ??? en hoe mat.???

Hier speelde wit Lxa7, zwart antwoordde met b7-b5, hier had wit een lelijk vorkje, twee
stukken worden aangevallen en na enigen tijd speelde hij En Passant axb7 .
Maar zwart had hier opgerekend en wit ging spoedig mat , de oplossing geef ik de volgende
keer.
Paul Numan

VROUWEN(DAMES?)SCHAAK
Over schaken en vrouwen is al veel geschreven. Ik moest onlangs weer eens aan
dit verschijnsel denken toen ik als taxichauffeur een mevrouw uit Bennekom naar
Ede moest vervoeren. Zij vertelde mij dat ze in het verleden een aantal jaren
geschaakt had bij de Bennekomse Schaakvereniging en dat haar dochter
bevriend was met de bekende Bennekomse schaker Hotze Tette Hofstra. De
bewuste mevrouw was op een gegeven moment gestopt omdat ze op de clubavond
een andere activiteit kreeg. Dat is nu precies de reden, waarom er zo weinig
dames lid zijn van een schaakvereniging. De passie voor het schaken en de
gezelligheid? ervan moeten kennelijk wijken voor de keuze van een alternatief.
Het aantal vrouwen dat lid is van de KNSB bedraagt enkele procenten, bij de
meisjes bedraagt dat in de orde van grootte van 15%. Mede dank zij enkele
projecten van de KNSB zit het jeugdschaak weer enigszins in de lift, ook bij de
meisjes. Het gevoel dat schaken iets is voor nerds verdwijnt langzamerhand naar
de achtergrond. Meer dan bij de jongens vallen de meisjes op latere leeftijd
echter af. De verklaring hiervoor is lastig. Studie en hormonen worden wel als
oorzaken genoemd. Op topniveau schaken nauwelijks vrouwen tussen de mannen.
Judit Polgar is (was) een uitzondering. Misschien dat net als bij de topposities in
het bedrijfsleven en in andere maatschappelijke sectoren vrouwen te maken
hebben met het glazen plafond. Dat vrouwen niet zouden kunnen schaken, zoals
Donner in het verleden met bombarie (en humor) had beweerd, wordt in het
algemeen wetenschappelijk niet onderschreven.
Op amateurniveau komen vrouwen echter, zoals eerder is gesteld, ook nauwelijks
aan bod. Kennelijk is het schaken een mannenwereldje, waarin vrouwen moeilijk
gedijen. Bij het dammen is de situatie nog veel schrijnender en dat terwijl de
drempel daarvoor eerder lager lijkt te liggen dan bij het schaken. Is het erg dat
vrouwen de schaakclubs niet bevolken? Willen we dat überhaupt wel? Moeten we
de korfbalkant op? Anneke Schol, een sterke schaakster uit Krommenie, en als
enige vrouw lid van de schaakvereniging aldaar, geeft ook cursussen aan
volwassen vrouwen. Pogingen om ze bij de club te krijgen lukt om verschillende
redenen niet. Anneke Schol geeft als verklaring: “Mannen, die het schaken
serieus beleven zijn in de ogen van vrouwen niet zo toegankelijk. Je moet de hele
avond je mond houden en dat is voor vrouwen, die over het algemeen meer van
een babbeltje houden niet op te brengen”.
Hoe staan we hier bij De Cirkel tegenover? We zijn een gezelligheidsvereniging
wordt wel beweerd. Moet het bestuur de boer(in) op? Ik herinner me uit het
verleden dat we een tijdje vier of vijf dames op de club hadden, onder meer
Yvonne van Swieten (waar is ze gebleven Jef?). Wedstrijdleider Eip genoot
duidelijk van zijn rol. Zijn “confrontaties” met Rietje Bogers waren een lust voor
het oog. Uit de jeugdafdeling is bij de meisjes voorlopig nog geen instroom naar

de senioren te verwachten, iets dat we bij de jongens de afgelopen jaren wel
regelmatig hebben mee gemaakt. Nikki Kroes, Mariëtte Olijslager, Noah van den
Heuvel en Dagmar van der Meer staan bij de jeugd hun mannetje. Wie weet of ze
dat in de toekomst ook bij de senioren zullen doen.

Ben Zee

Alexandra Kosteniuk

